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RvHc 	Raad van Hoofdcommissarissen 

VPO 	 Voorbereidend Prioriteiten Overleg 

VVC 	 VcelVoorkomende Criminaliteit 

VvV 	 Verbond van Vcrzekeraars 

WVV 	Wederrechtelijk Verkregen Voordeel 
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Leeswijzer 

Het project Financieel Rechercheren heeft vijf jaar geduurd en zoveel processen in gang gezet of 

beinvloed, dat dit evaluatie-rapport het karakter heeft gekregen van een soort biografie van het project. 

Naast het doe van evaluatie van een concreet project, heeft het rapport gaandeweg de onderzoekspe-

riode als nevendoel gekregen om een aantal openingen te geven die wellicht bruikbaar zijn voor de 

opzet, implementatie en evaluatie van andere grootschalige projecten. 

De titel van het rapport is ontleend aan de ambitieuze verwachtingen van het (project) financieel 

rechercheren als instrument bij de opsporing en vervolging van zowel commune delicten, als van finan-

cieel-economische criminaliteit. 

De opbouw van het evaluatierapport poogt aan te sluiten bij de verschillende interesses van de 

potentiele lezers. Het project Financieel Rechercheren was van een zodanige omvang met zoveel invals-

hoeken, dat omwille van de leesbaarheid het evaluatierapport is opgebouwd uit delen die min of meer 

zelfstandig kunnen worden gelezen. De gemiddelde lezer zal waarschijnlijk weinig zijn geinteresseerd 

in de verantwoording van het onderzoek. Deel I (Vraagstelling en verantwoording) kan men in dat geval 

gerust overslaan. 

Is men vooral benieuwd hoe de projectmatige aanpak van het financieel rechercheren heeft gewerkt, 

welke keuzes ten grondslag hebben gelegen aan de opzet van het project en hoe het project temidden 

van alle machts- en invloedsrelaties positie heeft gekozen, dan is het kennisnemen van deel 11 aan te 

raden. 

De delen III en IV beschrijven de resultaten van het project voor achtereenvolgens de ontwikkelfa-

se en de implementatiefase. De ontwikkelfase heeft vooral rapporten opgeleverd met tal van aanbeve-

lingen waarvan werd verwacht dat uitvoering ervan zou bijdragen aan integratie van financieel recher-

cheren in de handhavingsketen. De visie van waaruit die rapporten zijn vertrokken en de aanbevelingen 

die ze hebben opgeleverd, worden in achtereenvolgende hoofdstukken samengevat en voorzien van 

commentaar. In deel IV wordt beschreven in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd en met welk 

resultaat. De hoofdstukindeling volgt daarbij de taakvelden zoals die bij aanvang van de implementa-

tiefase door het projectbureau zijn onderscheiden. 

Tot het resultaat van de implementatiefase moet ook de totstandkoming van Interregionale 

Fraudeteams en de OM-fraudeteams worden gerekend. De wens van de opdrachtgever om de evaluatie 

van deze teams als herkenbaar onderdeel te markeren binnen de totale evaluatie van het project 

Financieel Rechercheren, heeft er toe geleid dat een apart deel V is gewijd aan wat wij hebben genoemd 

'het I FT-concept'. De totstandkoming daarvan is in 1999 tussentijds geevalueerd en thans voorzien van 

een eindevaluatie. Voorzover nog actueel, zijn de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie in het voor-

liggende rapport geintegreerd en verder verdiept. Lezers die vooral belangstelling hebben voor het func-

tioneren en de opbrengst van het [FT-concept zal deel V aanspreken. De hoofdstukken van dit deel zijn 

ontleend aan de motieven die de aanleiding vormden om te komen tot de IFT's. De onderliggende rap-

porten waarop deze motieven zijn terug te voeren (het Interim-advies Bestrijding Horizontale Fraude, 

en het Deelrapport Horizontale Fraude), zijn beschreven als resultaat van de ontwikkelfase. 

Deel V wordt afgesloten met een synthesehoofdstuk waarin op hoofdlijnen de IFT's worden vergeleken 
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met de Unit Mensenmokkel (UMS) en de Unit Synthetische drugs (USD). In hetzelfde hoofdstuk wor-

den toekomstmodellen voor het 1FT-concept verkend aan de hand van een aantal visies waarondcr die 

van de commissie Brinkman en de werkgroep Van Riessen, 

Dee! VI staat enigszins los van de rest van het rapport. Het omvat een hoofdstuk dat is gewijd aan 

ontnemingsresultaten. In 1998 is ecn evaluatie verschenen van de ontnemingswetgeving. In deze eva-

luatie zijn de ontnemingscijfers betrokken tot en met 31 december 1997. Op verzoek van de opdracht-

gever is actualisatie van den cijfers tot en met 30 april 2001 in de evaluatie van het project Financieel 

Rechercheren meegenomen. Deze cijfers worden met een beperkte toeliehting gepresenteerd. Het 

hoofdstuk kan zonder kennis van de andere hoofdstukken worden gelezen. 

De slotconclusies van de evaluatie en de aanbevelingen zijn ondergebracht in het laatste deel VII. 

De effeetiviteitsvraag van het project Financiecl rechercheren worth voor zover mogelijk beantwoord in 

het perspectief van de probleemstelling van waaruit de evaluatie is vertrokken. 

Het evaluatierapport is gelardeerd met ecn aantal praktijkvoorbeelden uit het veld. Dat betreft 

rechercheonderzoeken waarin financieel rechercheren een bcpaalde rol heefl gespeeld. De praktijk-

voorbeelden zijn over de hoofdstukken verspreid en in een afzonderlijk kader geplaatst. 
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Samenvatting 

Aanleiding evaluatie 

In december 1995 kwam een door de Raad van Hoofdcommissarissen ingestelde werkgroep tot aan-

bevelingen om financieel rechercheren verder te ontwikkelen. Ter uitvoering van de aanbevelingen ging 

in oktober 1996 het Project Financieel Rechercheren van start. Onder aansturing van een breed samen-

gestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel rechercheren tot een 

integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. Het project kende oorspronkelijk een looptijd 

van drie jaar, die eenmaal met 2 jaar en eenmaal met zes maanden is verlengd tot en met uiteindelijk 

juni 2002. 

In 1997 kwam de stuurgroep met een Interim-advies dat heeft geleid tot de oprichting van interre-

gionale fraudeteams en een landelijk loket horizontale fraude (het IFT-concept). Volgend op het Interim-

advies verscheen eind 1997 het eindrapport van de stuurgroep met diverse aanbevelingen. Daarmee 

werd de ontwikkelfase van het project afgesloten. De stuurgroep werd gevraagd ook leiding te geven 

aan de implementatie van de door haar gedane aanbevelingen. 

Op voorstel van de stuurgroep werd een eindevaluatie in het vooruitzicht gesteld van het IFT-con-

cept en een evaluatie van het totale project financieel rechercheren waaruit die structuur was voortge-

komen. Besloten werd om onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek en 

Documentatiecentrum van justitie (WODC), de evaluatie uit te besteden aan een extern bureau. De eva-

luatie is uitgevoerd in de periode maart 2001 tot en met april 2002 onder de noemer `Evaluatie project 

financieel rechercheren'. 

Vraagstelling 

De evaluatie is vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: 

• In hoeverre is het gehikt om financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen? 

• In hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? 

Het onderzoek diende tevens het karakter te hebben van eindevaluatie van het IFT-concept. Dat 

hield in dat de evaluatie van het project financieel rechercheren ook actueel antwoord diende te geven 

op de dubbele probleemstelling die aan de tussenevaluatie van het IFT-concept in 1999 ten grondslag 

lag, te weten: 

• Welke positieve en/of negatieve (neven-)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur (inrichting 

landelijk bureau fraude en interregionale fraudeteams) voor de bestrijding van fraude? 

• Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien vanuit de invals-

hoek fraude-bestrijding? 

Aanvullend werd gevraagd om actualisatie van de ontnemingsresultaten. 

Onderzoeksmethodiek 

Tijdens de evaluatie zijn de volgende (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksinstrumenten ingezet. 

• In de maanden juni tot en met november 2001 werden 155 respondenten geInterviewd. 

• In juni, september en oktober 2001 zijn in vijf sessies totaal 99 vertegenwoordigers van de 1FT's en 

het Financieel ExpertisePlatform Politic individueel bevraagd met een elektronisch vragensysteem. 
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• Een aantal kwantitatieve analyses hecft plaatsgevonden, van respectievelijk: 

• Compasgegevens over de ontnemingsgegevens van de arrondisscmentsparketten (1996 tot en 

met 30 april 2001); 

• de ontnemingsgegevens van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (1996 tot 

en met 30 april 2001); 

• de ontnemingsgegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (1996 tot en met 30 april 

2001). 

• Tataal zijn ruim 9.000 pagina's aan beleidsdocumenten geanalyseerd. 

• Er is in januari 2002 een schriftelijke vragenlijst uitgezet cinder 2.754 cursistcn die hebben deelge-

nomen aan opleidingcn terzake financieel rechercheren. 

De peildatum voor de gegevensverzameling was 30 april 2001. Een aantal kwalitatieve gegevens 

over de periode daama zijn nog meegenomen. 

De beleidskeuze voor het project 

De keuze voor het Project Financieel Recherche= is de uitkomst van een incremented belcids-

proccs dat is gevoed door diverse in meer of mindere mate samenvallende beleidskeuzes. Het ontwik-

kelingstraject heeft de karakteristieken van pragmatisch vverken volgens het concept van 'trial and 

error'. Dat heel) met name bij het snel van de grond trekken van het project grate voordelen gehad. 

Gaandeweg het traject beef) deze incrementele methode aan effectiviteit ingeboet. Aan de toegenomen 

noodzaak van sturing en systematische planning en evaluatie is vervolgens onvoldoendc tegemoet geko-

men. 

Het project is niet vertrokken tat een vaststaande probleeindefinitie. Er is niet een oorspronkelijke 

vertreksituatic die als ijkpunt kan dienen ter beoordeling van de voortgang en de kwaliteit van de gere-

aliseerde oplossingen. Mede als gevolg daarvan heeft het binnen het project aan een duidelijke koers en 

eindcoardinatie van de verschillende ontwikkclingslijnen ontbroken. Een pragmatische werkwijze loopt 

als cen rode draad door het project FR been en is bepalend geweest voor inrichting, sturing en wort-

schrijdende ontwikkeling van het project. 

Naar de redenen waarom het in de jaren voor 1996 niet lukte om financieel recherche= binnen de 

reguliere politic verankerd te krijgen is destijds onvoldoende naspeuring gedaan. De stuurgroep heeft in 

het Eindrapport vier factoren aangewczen als gevolg waarvan financieel recherchcren onvoldoende van 

de grond kwam: 

• gebrek aan deskundigheid; 

• ontoereikende schaalgrootte; 

• inhoudelijke ontwikkeling van financieel-economische criminaliteit; 

• ontoereikende wetgeving. 

Het is de vraag of dit ook daadwerkclijk de factorcn zijn die het moeizame ontwikkelingsproces van 

het financicel recherchercn in de jaren 1994, 1995 en 1996 verklaren. Het antwoord daarop is ontken-

nend. De factmen spelen randvoorwaardelijk in meer of mindere mate een rol, maar ook als cr aan vol-

daan is, biedt dat gee') garantic op integratie van financieel rechercheren. Die integratie hecft vooral te 

inaken met de beleving van financicel rechercheren op uitvocrend niveau bij zowel politic als OM. 

Financieel recherche= gedefinicerd als de bestrijding van financieel-ecanomische criminaliteit kan, 

behoudens daarvoor specifiek aangewezen specialisten, op weinig aandacht rekenen binnen politic en 
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OM. Belangrijkste oorzaak daarvoor is een geringe beleving van de emst van dit type criminaliteit. 

Financieel rechercheren gedefinieerd als de inzet van financieel-technische en administratieve instru-

menten en het vanuit financieel-technische invalshoek beoordelen van onderzoeksgegevens kan op een 

bredere belangstelling rekenen. Het project financieel rechercheren heeft als belangrijkste resultaat bij-

gedragen aan dat bewustzijn. Tussen bewustzijn en uitvoering in de praktijk zit wel een verschil. De uit-

voering ervaart financieel rechercheren als iets wat teveel inbreuk maakt op de normale routine die al 

alle aandacht opeist. Het kost in de beleving bovendien tijd, waarbij het aan overtuiging ontbreekt dat 

het succes die extra tijdsinvestering de moeite waard maakt. 

De nationale aandacht voor de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit is dominant 

geworden ten opzichte van het financieel rechercheren, terwijI juist voor het laatste in het veld van poli-

tic en OM meer belangstelling bestaat dan voor het eerste. Hoewel de begrippen financieel-economi-

sche criminaliteit en financieel rechercheren een totaal verschillende betekenis kennen, worden ze in de 

praktijk nogal eens aan elkaar gelijk gesteld en in een adem genoemd. Dat lijkt samen te hangen met de 

volgende factoren: 

• In de belevingswereld van het veld (met name op het niveau van de uitvoering in het OM en bij de 

politic) en bij het bredere publiek roept de term 'financieer associaties op met fraude. 

• In de media worden fraudezaken groot uitgemeten. Operatic Clickfonds, de zaak Peper, de 

Bouwfraude, en de HBO-fraude zijn in het oog springende voorbeelden die voeding geven aan de 

associatie financieel rechercheren en fraude. 

• In het krachtenveld zijn er weinig actoren die hun bestaan ontlenen aan het financieel rechercheren 

en vele die gericht zijn op financieel-economische criminaliteit. 

• De diverse kabinetsnota's en jaarlijkse voortgangsrapportages roepen niet alleen qua naamgeving, 

maar ook qua inhoud sterke associaties op met fraudebestrijding. 

• Het voordeel van het terrein van de financieel-economische criminaliteit is dat het, ondanks het 

grote aantal actoren, toch gemakkelijk is af te bakenen. 

De sterke positie van de Coordinatie Commissie Fraude in de beleidsontwikkeling ten aanzien van 

fraude, heeft de orientatie van het project Financieel Rechercheren op de bestrijding van financieel-eco-

nomische criminal iteit versterkt. 

De politic heeft destijds mede voor intensivering van het financieel rechercheren gekozen om zich 

te kunnen meten met de BOD'en, maar in die doelstelling is zij niet geslaagd. De keuze is niet door-

vertaald in bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, opleidingsvereisten en uitdagendheid van het werk. De 

eenzijdige wijze van rekruteren van politiemensen lijkt vanuit het perspectief van financieel recherche-

ren en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit achterhaald. De opbouw van het nieuwe 

politieonderwijs 2002 speelt daar op in, maar de doorwerking daarvan zal pas op langere termijn zicht-

baar zijn. Als de randvoorwaarden niet veranderen, blijven politic (en ook het OM) zitten met een vrij 

homogeen personeelsbestand dat gemiddeld in dezelfde dingen goed is en ook in dezelfde dingen niet 

goed. Differentiatie en specialisatie is geboden, wil de politic tem -ninste een rol blijven spelen op het ter-

rein van de bestrijding van de financieel economische criminaliteit en emst maken met het benutten van 

de mogelijkheden die financieel rechercheren biedt. 

Door de stuurgroep is onvoldoende gestuurd op de ontwikkelingen van Landelijke Fraudecapaciteit 

voor het LRT, het Interim-advies, de deelrapportages (Georganiseerde Criminaliteit, Horizontale 

Fraude, Ontneming en Deskundigheid), het rapport Zicht op fraude, en het Eindrapport Financieel 
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Rechercheren. Vanuit zijn opdracht zou de stuurgroep zich hebben kunnen opwerpcn als centraal stu-

rend orgaan op de verschillende ontwikkelingslijnen. De stuurgroep heeft de parallel-ontwikkelingen als 

feiten geaccepteerd. In plaats van tc intervenieren !weft men geprobeerd de plannen (in een laat stadi-

um) zodanig te buigen dat ze enigszins in elkaar leken te passen. De weeffouten die dat heeft opgele-

verd, hebben doorgewerkt op de implementatie. 

Het ontbreken van prikkels voor sturing is voor een belangrijk deel terug te voeren op een omissie 

die meer in nieuwe projecten binnen politic en OM is aangetroffen. Er wordt in het kader van deze pro-

jecten veel energie gcstoken in het ontwerp van nieuwe concepten. Het ontbreekt alleen aan een analy-

se van de omstandigheden en krachtsverhoudingen waaronder die concepten moeten worden geImple-

menteerd. Gem enkele van de plannen betreffende het project financicel recherchercn en daarbinnen 

van het IFT-concept, kennen een verandcrkundige analyse en/of een (op basis daarvan) uitgestippeld 

scenario met kansen en bedreigingen en de wijze waarop daar nice om te gaan. De nota die de nieuwe 

structuur van de bovenregionale recherche beschrijft is daarvan het meest recente voorbeeld. 

Er is door de (implementatie)stuurgroep en in het verlengde daarvan door functioned l verantwoor-

delijken, te weinig ingegrepen en regie gevoerd op een aantal vraagstukken waarvan het ten dele ver-

klaarbaar is dat ze zijn opgetreden in een groot project. Die vraagstukken hcbben teveel een eigen 

beloop kunnen krijgen met stagnatic van het ontwikkelingsproces als gevolg. Het betrefl: 

• de ontwikkeling van opleidingen; 

• de ontwikkeling van de handhavingsarrangementen; 

• de onduidelijklicid over de positie van het Landelijk Bureau Fraude; 

• de ontwikkeling van het Frau& Registratie en Informatie Systeem (FRIS). 

lnrichting van het project 

De voor het Project Financieel Rechercheren gekozen overkoepclende doelstelling (integratie van 

financieel rechercheren in dc handhavingsketen) was te ambitieus. Door de doelstelling zo te formule-

ren was, gczien de vertreksituatie, bij voorbaat duidelijk dat ze niet haalbaar was. Begrijpelijk is daar-

om dat de doelstelling weinig waarde heeft gchad voor de operationalisering van het project. Daarvoor 

was de doelstelling te visionair en te weinig onderbouwd. Achteraf blijkt ze meer te hebben gcdiend als 

motto dan als doe!, met als belangrijkste functies het trekken van de aandacht en het onderstrepen van 

de importantic van het project. De ambitieuze doelstelling is ook niet vertaald in een inschatting van de 

projectcapaciteit die daarvoor nodig zou zijn. Respondenten verschillen nauwelijks van mening over het 

grote verschil tussen ambitie (nog los van het feit of die wel gerealiscerd had kunnen worden) en de 

beperkte middelen die zijn ingezet om dat doel te bereiken. 

Het projectbureau heeft voor een onmogclijke opdracht gestaan. Het optreden van de vertegen-

woordigers van het projectburcau, de projectleiders in het bijzonder, om het desondanks voor elkaar te 

krijgen, heeft breed in het onderzocksveld respect afgedwongen. 

De structuur van het Project Financieel Rechercheren is vooral een ontwikkelstructuur geweest, 

waaruit adviezen voortkwamen die formeel gesproken ter besluitvorming aan beslisscrs buiten de struc-

tuur werden voorgelegd. De projectstructuur was gecn lijnorganisatie en had geen bevoegdheden op 

basis waarvan bijvoorbeeld de IFT's rechtstreeks konden worden aangestuurd. Gezien de brede samen-

stetting en verdeeldheid van het veld was dat begrijpelijk. Aileen is de ambitie van het project niet in 
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overeenstemming geweest met haar mogelijkheden. 

Vanuit de BOD'en, de marktsector en de politie komt het signaal dat de stuurgroep te eenzijdig de 

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

moest worden bereikt. Met name verwachtten zij van de (implementatie)stuurgroep dat inhoud werd 

gegeven aan het fraudebestrijdingsbeleid en aan het fenomeen financieel rechercheren in het algemeen. 

Om een project te kunnen beheersen zijn nonnen nodig. Maatstaven die het uitgangspunt vormen 

voor bijvoorbeeld de kwaliteit, doorlooptijd en kosten en waaraan de aangetroffen werkelijkheid wordt 

getoetst. Aan deze normen heeft het ontbroken waardoor het project een weinig planmatig verloop heeft 

gekend. Aan de andere kant was het project ook niet eenduidig planbaar vanwege de vele afhankelijk-

heden met organisaties waarop vanuit het project geen formele invloed kon worden uitgeoefend. Het 

ontbreken van een heldere normering manifesteerde zich o.a. in de doorlooptijd van het project en van 

deelprojecten. Van een overallplanning is geen sprake geweest. Toegezegde opleverdatums zijn her-

haaldelijk vervangen door nieuwe. Overschrijding van deze datums had verder ook weinig consequen-

ties. 

Het is moeilijk voor te stellen dat een zo grote hoeveelheid verschillende processen door het pro-

jectbureau is gefaciliteerd. Daarvoor bestaat bij de respondenten in het veld veel respect. Maar deson-

danks is de workload ten opzichte van de beperkte projectcapaciteit te groot geweest. Er is eigenlijk 

geen sprake geweest van een project Financieel Rechercheren maar van meerdere projecten. Dat het 

projectbureau niet aan de druk is bezweken heeft te maken met de kwaliteit en inzet van de personele 

bezetting, maar is ook het positieve gevolg van de gedeelde coi5rdinatie met het veld. Daaronder wordt 

verstaan dat verschillende organisaties en overlegsituaties in het veld min of meer autonoom en onbe-

wust, mee zijn gaan coordineren, met name op activiteiten die in de lijn lagen van hun eigen bestaans-

recht. 

Projectmonitoring 

Het projectbureau en de hoofden van de IFT's en de OM-fraudeteams hebben de implementatie-

stuurgroep gemiddeld een te rooskleurig beeld geschetst van de voortgang van projectactiviteiten, of de 

snelle oplosbaarheid van opgetreden knelpunten. In de diverse voortgangsrapportages en de bespre-

kingsverslagen van de stuurgroep zijn veel datums genoemd waarop producten en (tussen)resultaten 

gereed zouden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de handhavingsarrangementen, het FRIS, de oplei-

dingsproducten en de criminaliteitsbeelden. Op een enkele uitzondering na, zijn die datums niet gehaald 

en repeterend vervangen door een nieuwe datum. De stuurgroep heeft dit laten gebeuren en niet de voor 

de hand liggende metavraag gesteld 'hoe kan het dat datums steeds niet worden gehaald?'. 

Overigens heeft de stuurgroep wel veel andere kritische geluiden laten horen, die voor een groot 

deel achteraf gezien de spijker behoorlijk op de kop sloegen. Die geluiden hebben de projectleiders en 

betrokken leden van IFT's en OM-fraudeteams teveel weggewuifd en weerlegd met argumenten die 

achteraf niet valide blijken te zijn geweest. Anders dan in de ontwikkelfase, is in de implementatiefase 

de stuurgroep te weinig gebruikt om bij te dragen aan oplossingen en het doorhakken van knopen. Het 

is daardoor een klankbordgroep geworden. De implementatiestuurgroep heeft dit laten gebeuren maar 

beschikte niet over de inhoudelijke kennis om de eigen verontrusting te kunnen staven. Deze kwam 

meer voort uit intuitie en ervaring. De veelal losse kritische opmerkingen van de (implementatie)stuur-

groep zouden heel goed als kwaliteitscriteria kunnen hebben gediend om de voortgang, inhoudelijke 
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opbrengstcn en het rendement van oplossingen te monitoren. Ovcrigens komt het gedrag van de pro-

jectleiding en overige betrokkenen voort vanuit goede bedoelingen. Dc betrokkenhcid van het project-

bureau en de IFT's/OM-fraudeteams bij het project en de drive om het goed re laten lopen heeft ertoe 

geleid dat nicer is toegezegd dan kon worden waargemaakt. Er is sprakc geweest van enig 'wishful thin-

king' terwth men ook zeer zijn best !weft gedaan om zaken in goede banen te leiden. Daar staat tcgen-

over dat hierarchisch boven hen geplaatste niveaus ook niet altijd openstonden voor problemen. 

Interim -advies en Eindrapport Financieel Rechercheren 
Het Interim-advies voor de bestrijding van de horizontale fraude heeft de planontwikkeling tijdens 

dc ontwikkelfase doorkruist. Besluitvonning en de aanvang van de implementatie van het advics had-

den at plaatsgevonden year het verschijnen van het eindrapport Financieel Rechercheren. De aandacht 

van het project Financieel Rechercheren en het direct betrokken veld werd in de richting getrokkcn van 

die implementatie. Dat is bepalend geweest voor de verdere richting die het project Financieel 

Rechercheren is ingeslagen. Het heeft mede bijgedragen aan het verschuiven van het zwaartcpunt van 

het project naar de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. 

Het Eindrapport Financieel Rechcrcheren (1997) bevat, inclusicf de onderliggende deelrapportages, 

ecn groot aantal aanbevelingen. De aanbevelingen zijn tijdens het project Financieel Rechercheren een 

eigen !even gaan leiden. Er is bij interpretatie en uitvoering niet tcruggevallen op de achterliggende visie 

en motivering. Daardoor hebben de aanbevelingcn het karakter gekregen van een doe op zich. De aan-

bevelingen zijn ook niet ten opzichte van elkaar en de overkoepelende doelstelling van het project gepri-

oriteerd. Op het niveau van de deelprojecten warcn vrijwel alle aanbevelingen geadresseerd aan de pro-

jectleiding. Mede daardoor is het projectbureau levee! belast. De aanbevelingcn lijken vooral te zijn 

ingegeven door normatieve opvattingen op basis van een gewenste ideaaltypische toestand en niet door 

nadere analyse en onderzoek. De uitwerking van de aanbcyclingen is vooral instrumenteel vertaald. Aan 

cultuuraspecten is te weinig aandacht bestccd. 

Deskundigheid 
In deze evaluatie zijn wij verschillende norrneringen tcgengekomen voor wat betreft de te ver-

wachten prestatics op het terrein van deskundighcidsbevordering. Welke verwachting ook als uitgangs-

punt vvordt genomen: hct resultaat van al die inspanningen was per peildatum desalniettemin teleurstel-

lend (na bijna vier en een half jaar). Zowel voor wat betreft het aantal mensen dat uiteindelijk binnen 

politic en OM op het terrein van financieel rechercheren is opgcicid, als de oplcidingsproducten die tot 

stand zijn gebracht. Daarbij past de rclativering dat de aanvankclijke prognose van de aantallen op te 

leiden mcdewerkers in relatie tot de daarvoor beschikbare periode niet realistisch is geweest. De prog-

nose was ook nict onderbouwd en meth -  wenselijk dan haalbaar. 

Uit de gesprckken met het veld komt we! breed naar voren dal de opleidingsvraag het aanbod sterk 

zou overtreffen. Ook die constatcring behoeft nuancering. Het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld het 

Zelfstudiepakket Financieel Rechercheren lijkt op zichzelf indrukwekkend. maar afgezct tegen de prog-

noses valt het fors lager uit. Afgezet tegen de sterkte van de totale politic is met het pakket ongeveer 

10% van de executieve doelgroep bereikt. 

In het veld worth van het zelfstudiepakket niet veel impact verwacht op de ontwikkeling van het finan-

cieel rechercheren. Men ziet de opgedane kennis als behorende tot de basisvorming maar verwacht daar-

van geen grote impuls voor het financiecl rechercheren. Anders ligt dat voor de opleidingen op met 

name deskundigheidsniveau 5. De spanning tussen een grotere vraag dan cr wordt aangcboden heeft 
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vooral betrekking op dat niveau. 

De bijdrage aan het overkoepelende doe (integratie van financieel rechercheren) is vanuit de daad-

werkelijk gerealiseerde opleidingsresultaten beperkt. Het ontwikkelingsproces van opleidingen is op 

zichzelf een voorbeeld geworden van niet-geIntegreerd optrekken van politie en OM. Ondanks de 

nadrukkelijke opdracht om gezamenlijk opleidingen te ontwikkelen, is dat niet van de grond gekomen. 

De stagnatie in de opleidingsontwikkeling is door velen waargenomen. In de aanpak ervan is de aan-

dacht meer uitgegaan naar de inhoudelijke dan de veranderkundige dimensie van het ontwikkelings-

proces. Toezeggingen dat er verbeteringen zouden komen, werden ondanks het herhalend karakter daar-

van, graag aanvaard. De opleidingsplanning is zelfs niet bij benadering gehaald. Het verschilt per oplei-

dingsniveau, maar gemiddeld bedraagt de vertraging van het ontwikkelingsproces twee jaar. Los van 

wat er kan worden geconstateerd over het ontwikkelingsproces van opleidingen, zijn de oordelen over 

de kwaliteit van het opleidingsaanbod positief. 

Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van het aanbod van opleidingen. Het wenselijke oplei-

dingsvolume (vanuit het veld gezien en vanuit de doelstelling om financieel rechercheren tot integraal 

onderdeel te maken van de handhavingsketen) is niet in beeld gebracht. Daardoor bestaan er maar wei-

nig noties over hoeveel opleiding op een bepaald niveau nodig is en waarom. 

Het project Financieel Rechercheren heeft zich te weinig verdiept in de factoren die randvoorwaar-

delijk zijn om de kennis ook in praktijk te kunnen brengen. 

Instrumentontwikkeling 

De ontwikkeling en implementatie van instrumenten om financieel rechercheren in praktijk vorm te 

geven, hadden het hart zullen zijn van het project. De ontwikkeling van het instrumentarium is te laat 

tijdens het project van de grond is gekomen en mede daardoor heeft het project op dit punt nog te wei-

nig concreet resultaat opgeleverd. Men wijt dit aan het felt dat de projectaandacht teveel is uitgegaan 

naar de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en te weinig naar het financieel recherche-

ren. De inmiddels in gang gezette proeftuinen in het veld lijken een goede methode om tot toepasbare 

instrumenten van financieel rechercheren te komen en inzicht te verkrijgen in de praktische uitvoe-

ringsproblemen die daarmee mogelijk samenhangen. 

Wetgeving 

Het taakveld en het onderwerp wetgeving hebben tijdens het project niet kunnen rekenen op een 

brede belangstelling. De weinige respondenten die lets over het onderwerp wisten te melden, wijten dat 

aan de vermenging van de onderwerpen die ressorteerden onder het taakveld met de taken van regulie-

re organisaties als het BOOM en de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Gaandeweg zijn 

de aanbevelingen van de agenda van het project afgevoerd. 

Het IFT-concept 

De stuurgroep financieel rechercheren was van mening dat er een afzonderlijke organisatorische 

voorziening diende te komen om de aandacht voor de bestrijding van de horizontale fraude, en de daar-

voor noodzakelijke menskracht en kennis, te waarborgen. Als gevolg van de jarenlange aandacht voor 

intensivering van de bestrijding van de ISMOI-fraude (met name belastingfraude en scociale-zeker-

heidsfraude) kon de aanhoudende roep vanuit de marktpartijen om ook aandacht te besteden aan de 

bestrijding van de horizontale fraude niet langer worden genegeerd. 

I Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en °nelsonlijk gcbruik 
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De bestrijding van die horizontalc fraude heeft met de komst van de IFT's (Interregionale 

Fraudeteams) ccn belangrijke impuls gekregen of is, beter gezegd, eigenlijk voor het cerst tot leven 

gewekt. Het vertrouwen tussen marktpartijen en opsporings- en vervolgingsinstanties in de vorm van 

IFT's en OM-fraudeteams is fors toegenomcn. Gelijktijdig is het ook kwetsbaar. Het geringe aantal 

zaken dat uit bepaalde fraudecategorieen door de prioritering van OM en politic heen komt, vomit een 

bedreiging voor de aangiftebereidheid. De handhavingsachterstand, binnen met name de veelvoorko-

mende fraudezaken, is vrijwel even groot gebleven. Het zijn juist die zaken waarvan de marktsector veel 

hinder ondervindt en waarvan de totale (potentiele) schadc ook groter is dan van de enkele grotere 

zaken. 

In de tussenevaluatie hebben wij het realiseren van het IFT-concept in de korte tijd die daarvoor 

stond cen prestatie van fonnaat genoemd. Ten onorthodoxe aanpak met verankering op het hoogste 

nivcau binnen het OM, een paar enthousiaste drijvende krachten en de ruggensteun van een aantal 

marktpartijen, waren daarvoor in belangrijkc mate verantwoordelijk', aldus de tussenevaluatie. En ze is 

nog steeds op de startsituatic van toepassing. Het tempo waarin de IFT-structuur er heeft kunnen komen 

en de geringe tcgenwerpingen die dat heeft opgeleverd zijn vooral een gevolg van het gebrek aan 

bclangstelling voor het thema bestrijding van de horizontale fraude in de politieregio's en arrondisse-

menten. Niemand voelde zich met de komst van de IFT's beconcurreerd of icts afgenomen. Bovendien 

kostte de IFT-structuur de regio's en arrondissementen geen geld. 

Een eenduidig verband tussen structuurkeuze en effectivite it van opsporing en vervolging h eeft het 

onderzoek niet opgeleverd. Dat is ook niet venvonderlijk vanwege de complexiteit van dat verband. 

Wanneer de samenstelling en prioritcring van het zaaksaanbod gelijk blijven, zullen eventuele produc-

tieverschillen tussen de teams waarschijnlijk ook op teninijn niet gerelateerd kunncn worden aan de 

structuurkeuze. De stnictuurvarianten zullen in dat geval allemaal tot vergelijkbarc resultaten kunnen 

leiden. De beperkte complexiteit en omvang van het huidige zaaksaanbod laat toe dat ondcrzoeken door 

relatief kleine cenheden worden gedraaid, wat zieh goed verhoudt tot een keuze voor decentraal wer-

ken. Worden onderzoeken grootschaliger dan zullen de decentrale ecnheden tot teams gecombineerd 

moeten worden wat ten koste gaat van het decentrale karakter. Zeker als het langdurige onderzoeken 

betreft. Wel leidt de gedeconcentreerdc structuurvariant tot nicer beheersproblemen dan de gecentrali-

seerde, bijvoorbeeld in de sfeer van arbeidsvoorwaarden en hierarchische sturing. Dat leidt tot meer-

kosten voor wat betreft de afstemming tusscn de in een IFT-deelnemende korpsen en de gedeconcen-

treerd ondergebrachtc medewerkers. 

Het decentrale karakter van de IFT's verhoudt zich lastig tot centrale, landelijke, prioritering van 

fraudezaken. De meeste zwarein middelzware zaken zijn regio-overstijgend en hebben bovendien vaak 

betrekking op de Randstad. Toewijzing van dit soon onderzocken aan IFT's die werken met decentrale 

eenhedcn vermindert de binding met de eigen regio en de mate waarin die regio zich herkent in de 

gedraaide onderzoeken. TenvijI dat juist argumenten zijn, die bij een keuze voor een decentrale struc-

tuur cen belangrijke rol spelen. 

Per 30 april 2001 waren feitelijk 95 fte's bcschikbaar vanuit de IFT's voor de bestrijding van hori-

zontale fraude. Voor wat betreft de OM-fraudeteams waren dat, rekening houdende met fte's die zijn 

gereservcerd voor de bestrijding van verticalc fraude, ongeveer 16 fte. 

Met de komst van dc IFT's hebben de marktpartijen cen duidelijk aanspreekpunt gekregen binnen poli- 
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tie en OM, is de capaciteit voor bestrijding van de horizontale fraude fors toegenomen en is ook op 

beleidsniveau onderlinge afstemming op gang gebracht. 

De sturing op het IFT-concept 

In de gezags- en beheerstructuur over de IFT's zit spanning tussen het regionale niveau en het Ian-

delijke niveau. Binnen het OM manifesteert zich dat door een verschil in orientatie tussen het arrondis-

sementelijke en het nationale 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 versterkt doordat fraude-

zaken weinig direct zichtbare uitstraling hebben binnen de lokale samenleving. 

De bestuurlijke inbedding van de [FT's is gering. De IFT-structuur is jets dat zich afspeelt ver buiten de 

lokale en regionale driehoeken. De IFT's worden niet gezien als een lokaal of regionaal handhavings-

instrument. De driehoeken krijgen en vragen vooralsnog weinig beleids- en beheersinformatie over doel 

en resultaat van de 1FT's. 

De experimentele status van de I FT's en de daaraan verbonden tijdelijke financiering is te snel opge-

heven. Daarmee zijn de departementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie 

en de stuurgroep, at vroeg in de implementatiefase een sturingsinstrument kwijtgeraakt. Overigens is het 

zeer de vraag in hoeverre dat instrument als het nog wet beschikbaar was geweest ook zou zijn gehan-

teerd. In de tussenevaluatie is geconstateerd dat het aan sturing vanuit de departementen heeft ontbro-

ken. Die constatering heeft enige beroering gewekt. In de eindevaluatie van de IFT's hebben wij dit 

aspect wederom in de onderzoeksvragen betrokken. Binnen de genoemde departementen verschilt men 

van inzicht over de mate waarin sturing vanuit het departement wel of niet gewenst is. Gewezen wordt 

op de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld het OM voor de resultaten van de IFT's. Ten onrechte 

wordt aangenomen dat het in dit geval om dezelfde verantwoordelijkheden gaat. OM en departementen 

hebben een verschillend primair proces en het accent op sturing is dan ook wezenlijk verschillend. Het 

OM is en blijft verantwoordelijk voor de keuze van onderzoeken en de sturing op het verloop daarvan. 

Maar als convenantpartners hebben de departementen de taak om te monitoren dat het convenant over-

eenkomstig de bedoelingen wordt uitgevoerd. Dat doen zij niet vanuit een operationele verantwoorde-

I ijkheid maar vanuit een beheersverantwoordelijkheid voor de door haar beschikbaar gestelde gelden en 

vanuit de verantwoordelijkheid om de ministers vanuit het eigen perspectief van adequate informatie te 

kunnen voorzien. 

Departementen en de stuurgroep hebben kansen laten liggen in de beinvloeding van het project 

financieel rechercheren en van het IFT-concept. Men heeft ook onvoldoende ingeschat welk informedl 

beInvloedingspotentieel haar in de schoot werd geworpen met de keuze voor in eerste instantie het pro-

ject financieel rechercheren en in tweede instantie het IFT-concept. In een situatie van nieuwe initiatie-

ven in een tot dan toe betreldcelijk vacuum zijn de leidende partijen at snel gelegitimeerd om sturing te 

geven. Zij die in zo'n vacuum opereren zoeken houvast en oplossingen voor allerlei vraagstukken. De 

politieregio's waren op dat punt voor hen niet de geInteresseerde en geeigende gesprekspartners. 

Men had de druk vanuit de marktpartijen ook beter kunnen benutten om omgekeerde druk te veroorza-

ken. Zeker toen de IFT's er waren en het aangiftegedrag uit de marktsector nog steeds achterbleef had 

de overheid zich sterker kunnen opstellen. 
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Ten onrechte zijn met het LRT en her LBF geen resultaatsafspraken overeengekomen. Ook is niet 

om rcchtstreekse verantwoording gevraagd van LRT en LBF terwijI dat volgens het principe dat de 

capaciteit your de bestrijding van de horizontale fraudc moest wordcn gezien als gezamenlijke landelij-

ke capaciteit, logisch zou zijn. Daardoor zijn de stuurgrocp en de departementen sturingsmomenten ont-

gaan die hadden moeten leiden tot besIissingen over de inzet van her extra contingent van het LRT en 

de taakuitvoering van het LW:. 

De taak van het LBF 

De taken van het Landelijk Bureau Fraude zijn onvoldoendc uit de verf gckomen. Daarvoor zijn 

diverse redencn die zeker nict allemaal met het LBF zelf te maken hebben. In de praktijk wordt, met 

uitzondering van de bancaire fraude en de ondersteuning van de zaaksprioritering, weinig gebruik 

gemaakt van de dicnsten van het LBF. De ontwikkeling naar een bcdrijfsbureau zoals voorgesteld in de 

tussenevaluatie is nog niet gemaakt. Daarvoor is ook niet het sturingsmechanisme gekozen dat was 

voorgesteld: het brengen van het LBF onder de sturing van de gezamenlijke IFT's. De condities zijn 

daarvoor ook niet aanwezig. Waar ooit gesproken werd van de IFT-Nederland by. als min of mcer geza-

menlijke eenheid in het optrckken in de strijd tegen de horizontale fraude, is dat beeld sinds de peilda-

tum van de tussenevaluatie niet dichterbij gekomen. Met de keuze voor de nieuwe structuur van de 

bovenregionale recherche waarbij de IFT's zich nicer gaan richten op het eigen verzorgingsgcbied raakt 

het beeld verder op de achtergrond. 

De schaal en positionering van de IFT's 

De IFT's en OM-fraudeteams zijn vooralsnog bovenregionaal gepositioneerd 'in dc buurf van poli-

tieregio's en arrondissementsparketten. De keuze voor aantal en spreiding van de IFT's is niet funda-

menteel onderbouwd en is vooral bepaald door bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen arrondisse-

mentsparketten en tussen politiercgio's. Uitbreiding naar inmiddels zeven IFT's is niet ingegeven door 

bijvoorbecld het zaaksaanbod, maar door de wells om de bcstrijding van de horizontale fraude zo breed 

mogelijk weg te zetten en een landelijke dckking 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. Die 

landelijkc dekking is ovcrigens nict 100% omdat de politicregio Utrecht niet participcert in een IFT. 

Het inzicht in de capaciteit die bcnodigd is voor het opsporen en afdoen van fraudczaken is. uitgaande 

van het aantal in behandeling zijnde zaken, nog te beperkt om op basis daarvan bctrouwbare uitspraken 

te doen over het gewenste aantal IFT's. De meeste (middel)zware zaken spelen in de Randstad. Dat zoo 

reden kunnen zijn om de capaciteit voor fraudebestrijding daar 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 bij-

voorbeeld het zaaksaanbod afkomstig uit de in het IFT participerende regio's. De IFT-capaciteit zou per 

dcfinitie landelijk inzetbaar moeten zijn. Dat uitgangspunt lijkt te worden verlaten met de keuze voor 

de nieuwc organisatic van de bovenregionale recherche. 

De samenwerking met de private sector 

De projectopzet, waarin marktpartijen en publieke sector nauw met elkaar hebbcn samengewerkt 

met als caste resultaat cen op de bestrijding van horizontalc fraude geente infrastructuur, is op zich 

uniek. Ze keen niet alleen cen IFT-structuur opgcleverd, inaar been partneri die eerst nog vreemd en 

wantrouwend tegenover elkaar stonden tot elkaar gebracht. Daamwe is een belangrijke doelstelling van 

de stuurgroep financieel rechercheren bereikt. De grote marktpartijen hebbcn hun interne organisatie 

afgesteind op de I FT-structuur door de fraudemeldingen vanuit de cigen branche te stroomlijnen via een 
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intern fraudeloket. Ook dat is een positief resultaat van het I FT-concept. Daarmee is in ieder geval een 

eenduidig toeleidingskanaal ontstaan van fraudezaken. 

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 marktpartijen voor de afhandeling van fraudemeldingen door de IFT's hangt sterk samen met de 

mate waarin eigen zaken door de 1FT'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 

politic heenkomen en vrezen een terugslag van de aangiftebereidheid. Zij vinden dat door hen gedaan 

is wat mocht worden verwacht, en dat politic en OM primair aan zet zijn. 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 gemeld. Die blijven bij de private 

partijen op de plank liggen waardoor ze ook niet zichtbaar worden in de registraties van de I FT's. 

De operationele informatie-uitwisseling tussen IFT's en marktpartijen beperkt zich hoofdzakelijk 

tot informatieverstrekking door de marktpartijen in het verlengde van hun rol als aangever. Van infor-

matie-uitwisseling in het kader van het samen optrekken in een publiek-privaat samenwerkingsverband 

is nog steeds onvoldoende sprake. 

De door OM en marktpartijen afgesloten handhavingsarrangementen zijn niet zozecr een voor-

waarde voor samenwerking als wel de kroon op een gezamenlijke inspanning van de overheid en de pri-

vate partijen om tot afspraken te komen. De afspraken in de arrangementen zijn ook een stuk vager dan 

aanvankelijk de bedoeling was. Dat is ook verklaarbaar. Het ontbreekt aan duidelijke noties hoe zoda-

nig te sturen dat gedetailleerde afspraken ook worden behaald. Omdat het niet `leuk' is om steeds te 

moeten constateren dat de werkelijkheid achterblijft bij de afspraken, worden ze vager gefon -nuleerd. 

De huidige arrangementen hebben een waarde als gezamenlijk doel om naar toe te werken en als hef-

boom binnen de achterbannen van de marktpartijen. Dat is meer van psychologische betekenis dan 

materieel. Als eerste resultaat van samenwerking zijn de handhavingsarrangementen in de huidige vorm 

van betekenis. Blijft het daarbij, dan zal het sturend effect beperkt zijn. Verdere ontwikkeling en instru-

mentele vertaling zijn nodig om de handhavingsarrrangementen het karakter te geven van sturingsins-

trument. 

De afspraken in de handhavingsarrangementen zijn niet de uitkomst zijn van een afweging tussen 

de verschillende aandachtsgebieden van de IFT's voor wat betreft hun maatschappelijke impact. 

Respondenten signaleren in dit geval een naar hun mening ongelijkwaardige situatie. Volgens de vige-

rende `Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen' wordt een aantal fraudesoorten pas in 

behandeling genomen vanaf een grens van f 12.000,-. Een dergelijke normering ontbreekt ten onrech-

te voor wat betreft bijvoorbeeld de bancaire fraudes, zo constateren zij. 

Afgeleide resultaten 

De aanpak door middel van de IFT-structuur heeft als hefboom gewerkt binnen de marktsector om 

intern orde op zaken te stellen. Dat heeft ertoe geleid dat binnen het Verbond van Verzekeraars vrijwel alle 

van de ruim 300 aangesloten maatschappijen zich achter de door het Verbond voorgestelde fraudemaatre-

gelen hebben geschaard door het ondertekenen van een fraudeprotocol. Binnen de telecomsector is een 

basis van vertrouwen gelegd, wat begin 2002 heeft geleid tot een handhavingsarrangement voor de sector. 
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De taak van het LRT 

De toevoeging van ecn extra contingent van 30 lie aan het LRT voor de bcstrijding van de zware 

horizontale fraudc heeft een eigcn ontstaansgcschiedenis. Formed behoort dit contingent niet tot het 

IFT-concept, of tot het Project Financieel Rechercheren. TerwijI het wel deel uitmaakt van de aanbeve-

lingen van de stuurgroep, zoals opgenomen in het Interim-advies. De wijze waarop met het contingent 

zoo moeten worden omgegaan en wat het zou moeten opleveren aan productie is niet vastgelegd bij con-

vcnant. Het LRT heeft ook geen zelfstandig aandachtsgebied toegewezen gekregen, omdat het werd 

geacht ingczet tc kunnen worden op alle gevallen van kenfteamwaardige horizontale fraudc. 

De monitoring van wat met het extra contingent daadwerkelijk is tocgevoegd aan de bestrijding van de 

horizontale frattde, heeft niet goed gefunctioneerd. De verantwoording van het LRT vond plaats door 

middel van de reguliere verslaglegging van het LRT. Daardoor heeft de stuurgroep geen zicht gehad op 

de prestaties van het LRT. De stuurgroep heeft ook de aansturing van het LRT niet naar zieh toe getrok-

ken. Hetzelfde geldt voor dc departementen. Het aanbod van zware fraudezaken voor het LRT is mini-

maal gebleven. 

Het zaaksaanbod voor de IFT's 

De stuurgroep constateerde in 1997 een forse handhavingsachterstand ten aanzien van de horizon-

tale fraude. De doelstelling van het IFT-concept was om het handhavingsvacutim in te vullen. De aan-

vankelijke inschatting van de omvang van de horizontale fraude was hoog en weinig onderbouwd. 

Ongerusthcid over de mate waarin deze aantallen ook de werkclijkheid weergaven, is bij ecn deel van 

de stuurgroep voortdurend op de achtergrond aanvvezig gevveest, getuige de gespreksverslagen. 

In de praktijk blijkt de complexiteit van de horizontale fraudezaken minder groot te zijn dan was 

verwacht. Net  volume aan OniddeOzware zaken bled aanvankclijk achter bij dc verwachting, maar met 

name het aantal zware zaken is in de laatste twee jaar gestegen tot boven de convenantafspraak. Als 

argumenten voor het bovenregionaal organiseren van de horizontale-fraudebestrijding blijkt complexi-

telt achteraf bezien minder valide. Feitelijk resteren de volgende argutnenten om de bestrijding van hori-

zontalc fraude niet over te laten aan de regio's/arrondissementen: 

• bestrijding van horizontale fraude krijgt in de politie- en OM-praktijk geen prioriteit; 

• de tnarktpartijen willen een centraal aanspreekpunt; 

• het betreft regio-overstijgende zaken; 

• marktpartijen en OM willen uniformiteit in prioritering en aanpak. 

Uit de cijfers blijkt zonder racer dat het aantal meldingen van horizontale fraude door de marktpar-

tijen, op cen enkele categoric na, achterblijft bit de prognoses. De omvang van de feitelijke financiele 

schade verband houdende met bftvoorbeeld bancaire fraude ligt op ongeveer eenderde van wat aanvan-

kelijk was ingeschat, wat daamiee nog steeds neerkomt op 100 miljoen gulden per jaar. Het achterblij-

yen van het aantal meldingen bij de prognose zegt wcinig over de bruto omvang van de fraudeproble-

matiek in Nederland. Voor een deel is het geconstateerde verschil cen gevolg van de selectie die al door 

de marktpartijen zelf wordt toegepast waardoor zaken waarvan wordt vennoed dat ze niet voor opspo-

ring in aanmerking komen, ook niet warden gemeld. Met name gcldt dit voor creditcard-fraudes en frau-

des met consumptief en zakelijk krediet. In aanmerking gcnomen de ervaring dat mcerdere kleinere aan-

giften in combinatie met elkaar alsnog ecn (middel)zware zaak kan opleveren schuilt in deze voorse-

lectie door de marktpartijen het risico dat de ogenschijnlijk eenvoudige zaken het OM en de politic niet 

nicer bereiken. Overigens diencn Cr zich nog steeds meer zaken aan dan de IFT's kunnen verwerken. 
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Het interregionaal clusteren van expertise 

De invulling van de expertisetaak is permanent in ontwikkeling en heeft de eerste twee jaren te wei-

nig invulling gekregen. Ze is nog steeds onvoldoende afgestemd op de vraag naar expertise uit het land. 

Afstemming op de kennis van de marktpartijen kan nog veel verder worden ontwikkeld. De teams heb-

ben de expertisetaak verschillend ondergebracht en ingericht. De keuzes van de teams varieren tussen 

onderbrenging van de expertisetaak in de opsporingsfunctie van de politic, de vervolgingsfunctie van 

het OM of een combinatie van beiden. De inrichting van de expertisetaak kent twee varianten: als afzon-

derlijk expertisecentrum met specifiek voor deze taak aangetrokken personeel, en als toegewezen taak-

accent aan medewerkers (tweetallen) uit de opsporingseenheid. In de eerste variant bestaan de centra uit 

een of twee personen, wat ze erg kwetsbaar maakt voor uitval en vertrek van personeel. 

Naast de expertisecentra die deel uitmaken van ieder IFT voor wat betreft het toegewezen fraude-

veld, ontstaan er ook buiten de I FT-structuur kennis- en expertisepunten. Het ontstaan van deze kennis-

houders is niet het resultaat van een gecoordineerd proces. Hun taken en de wijze waarop die zich ten 

opzichte van elkaar verhouden zijn onduidelijk. Onderlinge afstemming vindt nauwelijks plaats even-

min als afstemming op de vraag naar expertise en het reeds bestaande aanbod. 

Samenvattend zijn er binnen en buiten het 1FT-concept ten opzichte van de vraag teveel expertise-

centra en zijn die te weinig substantieel opgebouwd. Expertisecentra dienen samenwerkingsverbanden 

te zijn van de partijen die informatie hebben (markt, politic, OM). Expertisecentra dienen hun kennis 

actief uit te dragen en zich niet afwachtend op te stellen. 

Personele randvoorwaarden voor de IFT's 

Gemiddeld genomen over het totaal van de IFT's bedraagt de uitstroom van personeel over de perio-

de januari 1998 tot en met 30 april 2001 ten opzichte van de instroom 27%. Vacatures zijn daarin niet 

meegerekend. Onzekerheid over het voortbestaan van de IFT's heeft daarin meegespeeld. Van de mede-

werkers die medio 2001 tot een IFT behoorden, verwacht 43% over zes jaar in het geheel niet meer 

werkzaam te zijn op het terrein van financieel rechercheren. Het is voor de (FT's moeilijk om kennis en 

kunde te verkrijgen en te houden. Ze vissen bovendien in dezelfde vijver als kernteams, BOD'en en de 

BFR's in de regio. De personeelsvoorziening van de diensten die inmiddels actief zijn op het terrein van 

financieel rechercheren of de bestrijding van financieel economische criminaliteit heeft het karakter van 

het `rondpompen van capaciteit'. 

Informatiehuishouding betreffende fraude 

De kwaliteit van de interne zaaksregistraties van de IFT's is sinds 1999 verbeterd. Ze zijn volledi-

ger, bevatten minder dubbele informatie meer en zaken zijn uniek te identificeren. Desondanks is het 

nog niet mogelijk om de bestanden van de IFT's zonder meer te stapelen. Van volledige standaardisatie 

is nog geen sprake. De al wel afgesproken standaardisatie wordt weer verschillend geInterpreteerd. 

Er bestaat nog geen centraal overzicht van de fraudesignalen die op welke wijze dan ook de (FT's of 

OM-fraudeteams hebben bereikt. 

Er kunnen vragen worden gesteld bij de toegevoegde waarde van het Fraude Registratie en 

Informatie Systeem (FRIS). De verwachting van wanneer het FRIS datgene zal kunnen waarop het veld 

zit te wachten wordt steeds opnieuw gekoppeld aan het realiseren van een nieuwe versie of een extra 

functionaliteit. De vraag in hoeverre de kosten en mate van vordering en het te verwachten rendement 

31 



nog in relatie staan tot het doel zou meet gesteld moeten worden. Er is te weinig aandacht voor de mens 

als wellicht zwakste schakel in het gehele automatiseringsproces. Dat proces krijgt, waar het FRIS 

betreft, ook teveel het karakter van cen doel op zich. Het generen van fraudebeelden wordt al een paar 

jaar ationkelijk gemaakt van de beschikbaarheid van het FRIS. Op zijn best weerspiegclt het FRIS wci-

nig andcrs dan het aangiftepatroon van de fraudemelders. Men kan zich afvragen of dat is wat men zich 

voorstelt bij een crimincle kaart. 

Het ontbreken van cot FRIS mag geen alibi mag zijn voor het niet maken van keuzes in de fraude-

bestrijding. Er zijn anderc manieren om tot de keuze voor maatschappclijk relevante onderwerpen en 

sectoren te komen om de aandacht op te concentreren. Meer doen met kwalitatieve infomiatie en niet 

alle vertrouwen stellen in de aangiftecijfers zou aan de orde moeten zijn. Dat ook die benadering in corn-

binatic met beperkt ciffennateriaal tot analyse kan leiden, blijkt uit de kemteampublicaties over de ver-

schillende aandachtsgebieden. 

Voor een groot aantal respondentcn staat het beschikken over een criminele kaart niet gelijk aan stu-

ring. Zij schatten de vaardigheid binnen het OM om te kunnen sturen niet hoog in. 

Ontnemingscijfers 

Bij de politic bestaat in de breedtc teleurstelling over het grotc verschil tussen haar schatting van 

wederrechtelijk vermogen en wat daarvan overblifft in de vordering van officieren van justitie ter 

tercchtzitting. Het OM constateert dat de onderbouwing van de schattingen door de politic in veel geval-

len te wensen over laat. 

Vanaf 1988 zijn de inspanningen er al op gericht om de crimincel te treffen waar het om te docn is: 

de buit. De resultaten werden in de evaluatie van de ontnemingswetgeving in 1998 teleurstellend 

gcnoemd. Die conclusie wordt drie jaar later met de actualisatie van de ontnemingsgegevens in deze 

evaluatic van het project Financieel Rechercheren bevestigd. Ruim 12 jaar intensivering van de aan-

dacht voor ontneming met desalniettemin tegenvallend resultaat vraagt wellicht om relativering van de 

inzetbaarheid van het instrument. Den evaluatie heeft zich beperkt tot actualisatie van de kwantitatic-

ve ontnemingsgegevens ten opziehte van de evaluatie uit 1998 en doct over het eventuele vervolg daar-

op geen uitspraken. 

Actuele ontwikkelingen 

Functioned! OM 

In eerste instantie leek de keuze voor het Funetioneel OM ook consequentics te hebben voor de posi-

tionering van de OM-fraudeteams en daannee voor de aansturing van de !FT's. Dat is er niet van geko-

men. Het Functioneel OM vormt uitsluitend het gezag over de BOD'en voor wat betreft de opsporing 

en vervolging. 

Organisatie bovenregionale recherche 

De voorgestelde organisatie van de bovenregionale recherche is de voorlopige uitkomst van een 

langdurig proces. Het is duidelijk een compromis tussen partijen met verschillende standpunten. Daar 

is op zich niets mee mis. Wel ligt Cr een aantal latente spanningen in opgesloten voor wat betreft de stu-

ring. Terwiff die naar de mening van de commissie Van Riessen juist eenduidiger moest worden. Voor 

de IFT's die in ons onderzoek voorwerp zijn van eindevaluatie betekent de nieuwe structuur een gewij-

zigde positionering. Ze worden samengcvoegd met dc capaciteit voor de aanpak van de zogenaamde 
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middencriminaliteit in de vorm van de Bovenregionale Recherche Teams. De marktpartijen zullen deze 

ontwikkeling nauwlettend volgen met name om te waken voor de beschikbaarheid van de geoonnerkte 

capaciteit voor hun aandachtsgebied. 

De eindevaluatie van het IFT-concept wijst niet direct in de richting van de oplossing die voor de orga-

nisatie van de bovenregionale recherche is gekozen. Binnen het huidige politiebestel lijkt het eenduidig 

organiseren van de bovenregionale recherche op het niveau van de kernteams, en in het verlengde daar-

van het landelijk op een plaats concentreren van de zaakskeuzes, een aantal sturingsproblemen op te los-

sen die de thans gekozen oplossing nog in zich draagt. 
Een eenduidige wijze van organiseren van de bovenregionale recherche biedt de IFT's voordelen. De 

kwetsbaarheid vanwege de beperkte omvang neemt af, de uitwisselbaarheid van kennis neemt toe, en 

de beschikbaarheid van ondersteunende functies komt de kwaliteit ten goede. 

Aanbevelingen 

De kansen op effectiviteit van het project Financieel rechercheren waren bij aanvang at onzeker. De 

projectopgave was diffuus en veelomvattend, de in het veld aan het project verleende urgentie was laag 

en de projectcondities waren te weinig ingevuld. Het belangrijkste resultaat van het project is een toe-

genomen bewustzijn van het belang van financieel rechercheren met name bij de regionale recherche. 

Die toename is niet zichtbaar in het belang dat wordt toegekend aan de bestrijding van de financieel-

economische criminaliteit. Op dat gebied is wet duidelijk meer gedaan, met name aan de bestrijding van 

de horizontale fraude. Dat resultaat komt zeker voor rekening van het project Financieel Rechercheren. 

Per 1 juli 2002 houdt het project Financieel Rechercheren in formele zin op te bestaan. Een aantal 

lopende zaken zal vermoedelijk nog worden afgewerkt, maar daarna is het aan de staande organisaties 

om het erfgoed te bewaren en te laten renderen. De aandacht voor financieel rechercheren als instru-
ment en manier van kijken is niet langer meer toevallig. In gang gezette ontwikkelingen zijn niet meer 

tegen te houden, mede onder invloed van internationale aandacht. Het aantal ambassadeurs voor het 
financieel rechercheren is de afgelopen vijf jaar mede onder invloed van het project Financieel 

Rechercheren toegenomen. Vanuit die optiek is een project Financieel Rechercheren niet langer flood-

zakelijk om de gang erin te houden. 
De overkoepelende doelstelling van het project is nog tang niet gerealiseerd. Wit men ook op het niveau 

van de uitvoering financieel rechercheren tot gemeengoed maken dan is er meer nodig dan opleiden. 

Dat brengt ons op vier aanbevelingen als essentie van deze brede evaluatie. 

Daadwerkelijke zaaksondersteuning als voorwaarde voor toepassing van financieel 

rechercheren 

Ten onrechte is de ontwikkeling van helpdesks en expertisecentra op het terrein van financieel 

rechercheren op regionaal, bovenregionaal en nationaal niveau gebaseerd op de veronderstelling dat 

medewerkers uit zichzelf daar komen aankloppen. Daadwerkelijke zaaksondersteuning van de uitvoe-

ring is nodig om financieel rechercheren van `tussen de oren' naar 'in de vingers' te krijgen. Die zaaks-
ondersteuning moet bestaan uit deskundige menskracht die ook feitelijk in de uitvoering als een ver-

lichting wordt beleefd van de extra werkdruk die aan financieel rechercheren wordt toegeschreven en 

die gelijktijdig begeleidingsaandacht geeft. 
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Het bezien en uitwisselen van de noodzakelijke deskundigheid in samenhang tussen de 

verschillende organisatieonderdelen die zich met financieel rechercheren bezighouden 

Op diverse organisatorische niveaus 'pitmen met name de politic zijn de afgelopen jaren financieel 

rcchercheurs en financieel deskundigen in de fonnatic opgenomen. Die formatics zijn in veel gevallen 

niet op elkaar afgestetnd. De kemteams hebben hun gewenste financiele deskundigheid geformuleerd, 

evenals de Interregionale Fraudeteatns en de Bureaus Financiele Recherche. Afstemming van de for-

maties en de bezetting daarvan levert voordelen op ten aanzien van de verdeling van schaarse capaci- 

migratie tussen ondcrdelen, loopbaanbeleid. Met per saldo ontwikkeling en behoud van deskun-

digheid en verkleining van de psychologische afstand tussen organisatieonderdelen als resultaat. 

Het in evenwicht brengen van de aandachtsverdeling tussen financieel rechercheren en 

de aanpak van financieel-economische criminaliteit 

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit heeft in het project Financieel 

Rechercheren meet aandacht gekregen dan de ontwikkeling van het financiecl rechercheren zelf. 

Verderc praktische ontwikkeling van het financieel rcchercheren is wenselijk. Het Kennispunt 

Financieel Rechcrcheren zoo daarvoor als ontwildcelplatfonn kunnen dienen. In de methodiek van ont-

wikkcling en implementatie zouden de verworvenheden en kenmerken van het project Financieel 

Rcchercheren en het project Met Kennis Bestrijden moeten worden voortgezet. Per definitie zouden in 

zowel ontwikkeling als iinplementatie van concrete instrumenten, dc politic, het OM, de marktpanijen, 

de Bijzondere Opsporingsdiensten en de wctenschap met elkaar moeten optrekken. 

Het opheffen van versnippering als voorwaarde voor expertisevorming 

In de mcestc gevallen zijn de opgerichte expertisecentra te klein en te weinig specifiek opgetuigd 

om de toegedachte rol voldoende te kunnen waarmaken. Integratie van financieel rechercheren in de 

handhavingsketen vraagt om geintegreerde expertise. Het verdient aanbeveling om het aantal experti-

secentra tcrug te brengen en te kiczen voor bet samenbrengen van expertise van politic, OM, BOD'en 

en wetenschap. 
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Deel I: Verantwoording 
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Hoofdstuk 1 VRAAGSTELLING EN VERANTWOORDING 

De aanleiding, probleemstelling en afbakening van het onderzoek vormen de kern van dit inlei-

dende hoofdstuk. Daarop gebaseerd worden de onderzoeksopzet en daarbij opgetreden beperkin-

gen toegelicht. Een afbakening van het onderzoeksveld en een beschrijving van de verschillende 

elementen die daarvan deel uitmaken completeren de inleiding. 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In december 1995 kwam een door de Raad van Hoofdcommissarissen (RvHc) ingestelde werkgroep 

tot aanbevelingen om financieel rechercheren verder te ontwikkelen. Ter uitvoering van de aanbevelin-

gen ging in oktober 1996 het Project Financieel Rechercheren (Project FR) van start. Onder aansturing 

van een breed samengestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel 

rechercheren tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. Het project kende oor-

spronkelijk een looptijd van drie jaar, die eenmaal met 2 jaar en eenmaal met zes maanden is verlengd 

tot en met uiteindelijk juni 2002. 

In 1997 kwam de stuurgroep met een Interim-advies waarin de oprichting werd voorgesteld van 

interregionale fraudeteams (IFT's) en een landelijk loket horizontale fraude. Aan het eind van dat jaar 

verklaren de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich 

onder voorwaarden bereid tot tijdelijke financiering van deze experimentele structuur (het 1FT-concept). 

Volgend op het Interim-advies verscheen eind 1997 het eindrapport van de stuurgroep met diverse 

aanbevelingen. Daarmee werd de ontwikkelfase van het project afgesloten. De stuurgroep werd 

gevraagd ook leiding te geven aan de implementatie van de door haar gedane aanbevelingen. 

Op voorstel van de stuurgroep werd een eindevaluatie in het vooruitzicht gesteld van het IFT-con-

cept2  en een evaluatie van het totale project financieel rechercheren waaruit het concept was voortge-

komen. Besloten werd om onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum van Justitie (WODC), de evaluatie uit te besteden aan een extern bureau. De eva-
luatie is uitgevoerd in de periode maart 2001 tot en met april 2002 onder de noemer Tvaluatie project 

financieel rechercheren'. 

De evaluatie is begeleid door een commissie waarvan de samenstelling is opgenomen in bijlage 3. 

1.2 Beschouwing van de probleemstelling 

De probleemstelling van waaruit de evaluatie van het project financieel rechercheren is vertrokken, 

is door het WODC als volgt gedefinieerd: 

• In hoeverre is het gelukt orn financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen? 

• In hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? 

De opdrachtgever wenste inzicht in de eventuele successen en knelpunten van integratie van finan- 

2 Het IFT-concept was tussentijds reeds geevalueerd in 1999 (Faber, W., Van der Lugt, B.W.M., Inpoldering van het fraudelandschap, 
Tussenevaluatie interregionale fraudeteams en het landelijk loket horizontale fraude, Oss, 1999) 37 



cieel rechercheren voorzover verbonden met politic, justitie en overige bij het financicel rechercheren 

betrokken instanties. De startnotitie liet open welke instanties daartoe wcrden gerekend. 

Het onderzock diende tcvens het karakter te hebben van eindevaluatie van het IFT-concept. Dat 

hicld in dat de evaluatie van het project financieel rechercheren ook actueel antwoord dicnde te geven 

op de dubbele probleetnstelling die aan de tussenevaluatie van het IFT-concept in 1999 ten grondslag 

lag, te weten: 

• Welke posit/eve en/of negatieve (neven-)ellecten heeft de gekozen organ isatiestructuur (inrichting 

landelijk bureau fraude en interregionale fraudeteams) voor de bestri•ding van fraude? 

• Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien van uit de invals-

hock fraude-bestrijding? 

Aan de evaluatie van het project FR werd de voonvaarde verbonden dat evenwicht moest worden 

gevonden tussen de aandacht voor financieel rechercheren in het algemeen en voor de bestrijding van 

de horizontale fraude (fraude waarvan cen particulicre partij de bcnadeelde is), middels het IFT-concept, 

in het bijzonder. De evaluatie van de IFT's en het Landelijk Bureau Fraude (LBF)' diende een duidelijk 

herkenbare plaats te krijgen in de evaluatie. 

AR eerste afbakening in het onderzoek is de probleemstelling door ons als onderzoekers op een 

bcpaalde manier geinterpreteerd. Die interpretatie wordt kort toegelicht. 

Het dubbelkarakter van financieel rechercheren 

Financieel rechercheren heeft zowel betrekking op de bestrijding van financieel-economische delic-

ten (fraudebestrijding bijvoorbeeld), als op de inzet van financieel-technische instmmenten bij de aan-

pak van alle, dus ook commune, delicten (bijvoorbeeld drugshandel en woninginbraken). In het dage-

lijks spraakgebruik wordt dit onderscheid niet altijd scherp getrokken, zo bleek nit de tussenevaluatie 

van de IFT's. Voor de omvang van de evaluatie en de definitic van het onderzoeksveld maakt het een 

groot verschil of het financieel rechercheren wordt verengd tot sec financieel-cconomische criminaliteit 

of dat crook de financieel-technische rechercheaanpak van commune delicten in wordt betrokken. De 

evaluatie is vertrokken vanuit beide invalshoeken, volgens een definitie van financieel recherchercn als 

gegcven in § 1.6. 

De breedte van het onderzoeksveld 

De breedte van het onderzoek die in de toelichting op de probleemstelling' lag opgesloten, achtten 

wij binncn de grenzen van de aangegeven onderzoeksduur en de indicatie van de financiele omvang van 

het onderzoek, niet mogelijk. Het zou namelijk betekenen dat (met alle 'ins and outs') als zelfstandige 

objecten van onderzoek ook dienden te worden mecgenomen 5 : FIOD-ECD, AID, MvF, MvJ, BZK, 

M vSZW STE, FEC, Interpol, Europol, CJIB, BOOM, NB, Interpay, NVB, Douane, Europese Unie, 

NVVA, Ctsv, Lisv, SVB, MOT, BLOM, LRT, uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, marktpartijen 

etc. In de evaluatie zijn alleen die actoren in het onderzoek betrokken die in het project financieel 

rechercheren ook een rol hebben gespeeld, of waarmee vanuit het project een structurcle relatie is onder-

houden, dan wel had moeten worden onderhouden. Op die manier is de evaluatie gcconcentreerd op het 

project Financicel Rechercheren, in plaats van het financieel rechercheren in algemene zin. 

3 Oorspmnkelijk nerd het LBF aangeduid met LLHF iLandelijk Lake( Horizontale Fraudel. 
4 De stannotitie schrijft antler het kopje Beleidscuntext en opdrachtgeveri 'Het goat in de onderhavige evaluatie om bet cvalucron van finan- 

ciecl rechercheren in zijn gcheel, waarbij het instrument Project Financieel Rechercheren ook gedvaluccrd Cal warden'. En servolgens in de 

38 	toolichting op de onderzoeksvragen in relent, tot het in kaan brengen van nieces scn en knelpunteni '( 	 vowel voor do politic, justitic als 
overige bij het financieel recherchercn bctrokken instanties.' 
5 De betclonis van gebniikte alkomngen is temg to 'laden op pagina 15-16. 



De resultaatsdefinitie 

De probleemstelling lijkt uitsluitend te informeren naar de mate van integratie van financieel recher-

cheren in de keten. Dat zou de indruk kunnen wekken alsof het onderzoek vooral uitspraken moet doen 
over organisatorische en procedurele inbedding van financieel rechercheren, en minder over het resul-

taat van die inbedding. De onderzoeksvraagstelling is zo geInterpreteerd dat zowel organisatorische als 
inhoudelijke resultaten voor zover mogelijk in beeld zijn gebracht. 

De handhavingsketen 

In de startnotitie zou gelezen kunnen worden dat de handhavingsketen is gedefinieerd als bestaan-

de uit politie, Openbaar Ministerie (OM) en Zittende Magistratuur (ZM). De bijzondere opsporings-
diensten (BOD'en) zouden er dan bijvoorbeeld niet in voorkomen terwij1 zij op dezelfde positie in de 

keten functioneren als de politie. Wij hebben aangenomen dat ook de equivalenten van ketenpartners als 

zodanig moeten worden beschouwd. Tevens hebben wij de actoren die belast zijn met het ontwikkelen 

van handhavingsbeleid (departementen, Parket-Generaal, Landelijk Parket) in het onderzoeksvoorstel 

betrokken hoewel zij in strikt formele zin wellicht niet tot de keten worden gerekend. 

Dimensie nationaal - internationaal 

Financieel-economische criminaliteit en ook financieel rechercheren beperken zich niet tot de lands-

grenzen. Steeds meer nationale regelgeving rond ongebruikelijke en verdachte geldstromen (witwassen, 

opsporing verdachte geldstromen) is het gevolg van internationale afspraken in het kader van bijvoor-
beeld de FATF (Financial Action Task Force on money laundering). Onder invloed van de aandacht voor 

terrorisme is, sinds de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika, de internationale strijd tegen het wit-

wassen als onderdeel van de financiering van terrorisme verder geIntensiveerd 6 . Ondanks deze noties 
heeft de evaluatie zich beperkt tot de scope van het project FR en zijn intemationale aspecten alleen mee-

genomen voorzover ze werden geacht deel uit te maken van de activiteiten binnen het project. 

Voorgaande en nog te plannen beleidsevaluaties 

Diverse reeds uitgevoerde, geplande of nog te plannen beleidsevaluaties raken aan financieel 

rechercheren (evaluatie kernteams, evaluatie loopbaanbeleid financieel rechercheren, evaluatie van het 
MOT'). Als gevolg daarvan zijn niet alle aandachtsvelden van financieel rechercheren in de onderhavi-

ge evaluatie meegenomen. Wederom is in de eerste plaats voor afbakening aansluiting gezocht bij de 

reikwijdte van het project FR. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van conclusies uit reeds verschenen 

rapportages, en is er beperkt afgestemd tussen lopende onderzoeken 

1.3 Operationalisatie probleemstelling 

De meervoudige probleemstelling is geoperationaliseerd in 202 onderzoeksvragen onderverdeeld 

naar zes categorieen. Die onderzoeksvragen vormden het vertrekpunt voor de onderzoeksopzet en 

beoogden het totale te evalueren beleidsveld af te dekken. Waar de vragen in de evaluatie konden wor-
den voorzien van antwoorden (wat niet in alle gevallen mogelijk was), beschikten de onderzoekers over 

de ingredienten om uitspraken te kunnen doen over het corresponderende deel van de probleemstelling. 

De onderzoeksvragen zijn ondergebracht in zes categorieen. 

I 6 Ministers van Financien en van Justitic. Nota lntegriteit Financiele sector en terrorismebestrijding, FM 2001-01905 M, 16 november 2001 
I 7 MOT=Meldpunt Ongebruikelijke Transactics 39 



1. Voorwaarden voor integratie van financieel rechercheren in de handhavingsketen 

Ondcr deze noemer zijn 38 deelonderzoeksvragen geformuleerd die zijn gerubriceerd aan de hand 

van de subonderwcrpen deskundigheid, schaalgrootte, inhoudclijke ontwikkelingen, en wetgeving. 

De subonderwerpen zijn ontleend aan het eindrapport financieel rechercheren (Stuurgroep, 19976, 

7) en worden in dat rapport as belemmcringen gezien voor gecoordineerde acties ter bcvordering 

van tinancieel rechercheren. 

2. De inrichting van het project financieel rechercheren 

Met behulp van 23 deelvragen zijn de projectstructuur, de projectactiviteiten, de projectsturing, de 

communicatie tijdens het project en de projectperiode verkend. De vragen zijn conform de pro-

bleemstelling opgesteld vanuit cen dubbel perspectief het functioneren van het project FR op zich-

zell, en de bruikbaarheid van de ervaringen met het project FR voor andere beleidsthema's. 

3. De inbedding van financieel rechercheren in de handhavingsketen 

De wijze waarop financieel rechercheren beleidsmatig, organisatorisch en qua werkwijze is vonn 

gegeven binnen de primaire objecten van onderzoek, is geoperationaliseerd in 38 deelvragen. De 

beleidsontwikkelingen op het terrein van financieel rechercheren tijdens de periode waarop de eva-

luatie betrekking hecft, zijn in de operationalisatie betrokken. 

4. De interregionale fraudeteams en het landelijk bureau fraude 

Voor wat betreft het 1FT-concept is de evaluatie grotendeels een replica geweest van de tusseneva-

luatie uit 1999. Aan de hand van 66 onderzoeksvragen verdeeld over 10 subonderwerpen (bijdrage 

aan integratie FR in de keten, taakstelling, bedrijfsvoering, werkwijze, sturing en beleid, semen-

werking, informatiehuishouding, marktpartijcn, publieke panijen, zaaksaanbod) zijn de ingredien-

ten voor de eindevaluatic van het IFT-concept verzameld. Actuelc ontwikkelingen die mogelijk 

doorwerken op het 1FT-concept zijn vertaald in de onderzoeksvragen. 

5. Output van de handhavingsketen 

Aan de hand van 18 deelvragen is de output van de handhavingsketen verkend, met name in termen 

van productieafspraken (repressief en preventief) en ontnemingsresultaten. 

6. Informatiehuishouding financieel rechercheren 

De infonnatie-uitvvisseling, wijze en compatibiliteit van registraties en betrouwbaarhcid van gege-

yens zijn in kaart gebracht met behulp van 19 deelvragen. 

1.4 De tussenevaluatie en de eindevaluatie 

De in 1999 verschenen tussenevaluatie van het IFT-concept bestreek niet het totale terrein van het 

project FR, maar uitsluitcnd de structuur die ter opsporing en vervolging van de horizontale fraude in 

het !even was geroepen. De tussenevaluatie had vooral een beleidsontwikkelende doelstelling en legde 

gezien de toen nog korte looptijd van de IFT's minder de nadruk op evaluatie. Het verslag van de tus-

senevaItiatie bevatte om die reden een groot aantal (ineer en minder gedetailleerdc) aanbevelingen. 

De voorliggende evaluatie betreft de eindevaluatie van het IFT-concept en de evaluatie van het totale 

project FR. Het karakter is nadnikkelijk dat van cvaluatie, waarin het meer gaat om terugzien en het 
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opmaken van de balans van een bijna afgeronde projectperiode, dan om vooruit te blikken en aan de 

hand van gedetailleerde aanbevelingen het project op koers te houden. Het project FR eindigt per 30 

juni 2002 zodat in de evaluatie vooral aan de orde is wat het heeft opgeleverd. 

De aanbevelingen die in het laatste hoofdstuk van deze evaluatie zijn opgenomen beperken zich 

daarom tot de essentie van het verloop en het succes van het project FR. Verwacht wordt dat kennis 

daarvan bruikbaar is bij de opzet en uitvoering van gelijksoortige projecten als het project FR. 

De tussenevaluatie en eindevaluatie hebben kort opeenvolgend plaatsgevonden. De peildatum voor de 
tussenevaluatie was 1 juli 1999, die van de eindevaluatie 30 april 2001 (zie § 1.5). Dat verklaart waar-

om een groot aantal van de bevindingen uit de tussenevaluatie ook is aangetroffen bij de eindevaluatie. 

Delen uit de tussenevaluatie waarvoor dat opgaat, zijn daarom in deze eindevaluatie geintegreerd. Zo is 

een slotdocument ontstaan dat de gehele projectperiode en de bestaansperiode van de 1FT's omvat. 

1.5 Peilperiode/peildatum 

In de evaluatie van het project FR is er naar gestreefd om uit te gaan van zo actueel mogelijke infor-

matie. Desondanks was het vooral uit oogpunt van kwantitatieve gegevensverzameling noodzakelijk om 

een peildatum te kiezen die vrij ver voor de opleveringsdatum van het onderzoeksrapport lag. Dat had 
te maken met de volgende inschattingen: 

• Het onderzoeksveld zou geruime tijd nodig hebben om de gevraagde gegevens beschikbaar te kun-

nen stellen. 

• De gevraagde gegevens zouden waarschijnlijk niet `panklaar' aanwezig zijn en aan de hand van de 

door de onderzoekers gevraagde specificatie moeten worden samengesteld. 
• De sluitingsmomenten van de verschillende registraties liepen niet synchroon. Hoe actueler de 

gewenste inforrnatie, hoe groter de kans dat synchronisatieproblemen zouden ontstaan waardoor 

gegevens gefragmenteerd of helemaal niet in verschillende registraties zouden voorkomen. 

De meeste gegevens-aanleverende instanties maakten bij de start van de evaluatie voor de interne 

verantwoording gebruik van viermaandsrapportages. Bij dat gebruik is aangesloten door de peildatum 

te laten samenvallen met de afloop van een dergelijke periode. Uitgaande van de inschattingen en de 

startdatum van het evaluatieonderzoek per 5 maart 2001, is voor de kwantitatieve gegevensverzameling 
de peildatum aangehouden van 30 april 2001. Achteraf gezien blijkt deze keuze alleszins gerechtvaar-

digd. Verschillende verzoeken om kwantitatieve gegevens zijn uitgezet bij alle politieregio's, de IFT's, 

de OM-fraudeteams, het Parket-Generaal (Pag), het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM), het 

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de diverse marktpartijen, en de opleidingsinstituten. Slechts 

met grote moeite en na veelvuldig rappelleren is het gelukt om voor de afrondingsdatum van het onder-

zoek in 2002, in meer of mindere mate over de gevraagde gegevens te beschikken. 

De evaluatie heeft zich uitgestrekt over de totale periode waarin het project FR actief is geweest. 

Als startmoment is de datum aangehouden waarop de startnotitie van het project is vastgesteld (8 okto-

ber 1996). Er is buiten de harde peildatum voor de kwantitatieve gegevensverzameling, een 'floating' 

eindmoment voor de kwalitatieve gegevensverzameling gehanteerd tot 1 maart 2002 voor wat betreft 

enkele actuele ontwikkelingen. 
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1.6 Centrale begrippen 

In de probleemstelling en de uitwerking daarvan in onderzoeksvragen komen verschillende centra-

le begrippen voor. Omdat taal en jargon voor verschillende uitleg vatbaar is, geven we van ecn aantal 

begrippen de omschrijving zoals die in de evaluatie als vertrekpunt is genomen. 

Financieel rechercheren 

Uit het grute aantal pogingen dat in de literatuur en in diverse notities die in het kader van deze eva-

luatie zijn bestudecrd, is gedaan om het begrip financieel rechercheren te definieren, kan in ieder geval 

worden afgeleid dat het geen cenduidig gchanteerd begrip is. Het is een verzamelterm waaronder ieder 

het zijne kan verstaan en ook vcrstaat, naar gelang bet doel dat men daarbij voor ogen heeft. In die zin 

kan men zich afvragen of financicel rechercheren wel ecn begrip is. Pheijffer c.s. wijden in bun bock 

Finaneieel rechercheren (1997, hooldstuk 6) maar liefst 17 pagina's aan de ordcning van de definities 

en doeleinden van financieel rechcrcheren. Hun poging heeft eveneens geleid tot cen definitie, maar niet 

tot het eenduidig gebruik van die definitie in het `maatschappelijk' verkeer. In het kader van deze eva-

luatie hebben wij aansluiting gczocht bij die dcfinitie oindat ze alle vormen van overtreding van wet-

en regelgeving omvat en zich niet beperkt tot alleen de strafrechtelijke. Dat sluit goed aan op de pro-

jectdoelstelling om financieel recherchercn tot een integraal onderdeel te maken van de handhavings-

keten, wat eveneens een bredcre orientatie inhoudt dan uitsluitend een strafrechtelfike (Pheijffer es., 

1997, 138). 

In navolging van PhcfitTer es. is financieel rechercheren opgevat als: een vorm van onderzock waar-

bij ten behoeve van de rechtshandhaving financiele deskundigheid wordt aangewend teneinde (al dan 

niet financiele) gegevens te verzamelen, te controleren, tc veredelen, te bewerken en te analyseren 

(PhefitTer e.s., 1997, 139). 

Als functies van financieel rechercheren worden onderscheiden: 

I. het genereren van recherche-tactische infonnatie met betrekking tot delict, branche, object of subject; 

2. het vaststellen van de omvang van het wederrechtelijk verkregen vermogen; 

3. het traceren van vennogensbestanddelen van criminelen en bun organisaties; 

4. de ontneming van wederrechtelijk verkregen vemlogen. 

Project 

Len project hebben tvij gedefinieerd als `iedere eenmalige opgave die binnen een begrensde tijd met 

cen begrensde personeelscapaciteit en met begrensdc middelen gerealiseerd moet worden' (Kastelein, 

1990, 131). 

Projectorganisatie 

De ordening in de tijd van de lc onderschciden activiteiten en van de daartoc benodigde arbeids-

kwaliteit en kwantiteit, middelen en randvoorwaarden ten dienste van een project (Kastelein, 1990, 

132). Daaronder wordcn begrepen de vormcn van overleg, de planning en voortgangscontrole en de 

gehanteerde werkmetlioden. 

Effect 

Met bchulp van Hoogenverf is een effect door ons gedefinieerd als de (al dan niet beoogde) nit- 
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komst 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 ver-

schillende opvattingen hebben over zowel beoogde als niet beoogde effecten en de relatie tussen geko-

zen structuur en effecten. Dit rapport besteedt aandacht aan die verschillen. 

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 omge-

ving' (Jagers en Jansen, 1991, 18). De elementen uit deze definitie komen terug in een aantal onder-

zoeksvragen. 

Onder organisatiestructuur hebben wij in het kader van dit onderzoek verstaan: 'de min of meer gein-

stitutionaliseerde verhoudingen (zowel de formele, infomiele als de feitelijke) tussen bekleders van 

organisatorische posities' (Lammers 1989, 435). In de dagelijks omgang is het gebruikelijk de organi-

satiestructuur te beschouwen als het geheel van organisatorische functies en de betrekkingen daartus-

sen, 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 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 projectstructuur en I FT-structuur, 

waarin een klein aantal personen intensief met elkaar werkt. 

Uit de omschrijving van Lammers komt minder naar voren dat een organisatiestructuur een dyna-

misch geheel is. Verhoudingen zijn ondanks hun institutionalisering immers niet statisch maar in bewe-

ging. 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 

werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoordi-

neerd' (Mintzberg, 1994, 2). 

De meerwaarde van de organisatiestructuur en haar (potentiele) effecten kunnen niet los worden 

gezien van de omgeving. Dit zogenaamde contingentieprincipe beschrijft Lammers (1989, 152) in 

navolging van de oorspronkelijke grondleggers Lawrence en Lorsch als volgt: `verschillende onristan-

digheden houden voor organisatie-eenheden een verschillende taakstelling in en dus moeten die eenhe-

den niet alleen qua formele opbouw, maar ook qua instelling en werkwijze van het personeel verschil-

len'. 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 fraude 

Het is binnen het vraagstuk van de financieel-economische criminaliteit gangbaar om verschil te 

maken tussen verticale fraude en horizontale fraude. Gesproken wordt van verticale fraude, als de over-

heid de benadeelde partij vormt. Voorbeelden van dit type fraude zijn sociale-zekerheidsfraude, subsi-

diefraude en belastingfraude. 

Horizontale fraude 

Horizontale fraude hebben wij gedefinieerd als de fraude in het particuliere geld- en goederenver-

keer, met een particuliere partij als benadeelde. Een aantal nader te onderscheiden vormen van hori-

zontale fraude is hiema van een definitie voorzien. 
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Bancaire fraude 

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

• fraude met gegarandeerde betaalmiddelen (gebruik van gestolen/vervalste: eurocheques, giro-

betaalkaarten, travellercheques, crediteards, pinpassen); 

• fraude met nict gegarandeerdc betaalmiddelen (vervalsing van: optisch Icesbare overbockingen, 

optisch leesbare acceptgiro's, betalingsopdrachten voor grensoverschrijdende betalingen); 

• kredictfraude (valse overeenkomst/niet nakomen afwikkeling, zakelijk krcdiet, consumptief krediet, 

doorverkoop zekerheden/valse inkomensvcrklaring, hypothecair kredict); 

• fraude documentair betalingsverkeer (documentvervalsing, ineasso/accreditieftletter of credit); 

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

• automatiseringsfraude (aanpassen betalingsdiskettes); 

• overige fraudc (interne fraude, telefonische overboekingen). 

Verzekeringsfraude 

De door het Verbond van Verzekeraars gehanteerde omschrijving van verzekeringsfraude is door 

ons vrij vertaald. Als ecn frauduleuzc verzekeringshandeling wordt aangemerkt (VvV, 1998a, 4): 'het 

door personen/organisaties (trachten te) plegen van valsheid in geschrifte, bcdrog, benadeling van 

schuldeisers of rechthebbenden, en/of vcrduistering, ter verkrijging van een uitkering of prestatie waar-

op geen recht bestaat, of ter verkrijging van cen verzekcringsdekking onder valse voorwendsels'. 

Verzekeringsfraude kan betrekking hebben op de uitvoering/totstandkoming van: 

• cen schadeverzekeringsovereenkomst (brandverzekering, reisverzekering, motorrijtuigenverzeke-

ring, inbraakverzekering); 

• een levensverzekeringsovereenkomst; 

• een zorgverzekeringsovereenkomst (gezondheidsverzekering, arbeidsongesehiktheidsverzeke-

ring); 

• een natura uilvaartproduct; 

• een hypotheekproduct; 

• een spaarkasproduet. 

Verzekeringsfraude kan worden geplecgd door zich verzekerende particulieren of door tussenper-

sonen (assuradcuren en expertisebureaus) of gevolmachtigden. Zowel banken als verzekeringsmaat-

schappijen verstrekken hypothcken. 

Intellectuele eigendomsfraude (IE -fraude) 

Onder IF-fraude worth vcrstaan 'het zonder toestemming van de rechthebbende gcbruiken van diens 

intellectuele eigendom'. Twee soorten eigendom kunnen worden onderscheiden: 

I. Industrieel eigendom: oetrooirecht, merkenrecht, tekeningen-/modellenrecht, kwekcrsrecht, 

topografierecht en handelsnaarnrecht; 

2. Intellectueel eigendom: auteursrecht 

De nicest voorkomende inbreuken op rechten die voor strafrechtelijke handhaving in aanmerking 

komen zijn merkenfraudc en autcursfraude (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 (illegalc compilatie van CD's, 
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illegaal opgenomen live-concerten; bootlegs) en counterfeit (illegale vervalsing van muziek). 

Telecomfraude 

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 daar-

mee verband houdende fraude verwacht. 

Faillissementsfraude 

Het Advies aanpak Faillissementsfraude (OM, 1996, 1) omschrijft deze vorm van fraude als: `onoir-

bare financiele 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 bank-

breuk 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. 

Werknamen 

Binnen met name het IFT-concept worden verschillende benamingen/afkortingen gehanteerd voor 

bijvoorbeeld dezelfde organisatorische eenheden. Zo worden de interregionale fraudeteams ook wel 

aangeduid met (fraude)cluster, IRfT, of IFT; en het landelijk loket met LaLO, LMF, LLHF, of LBF. In 

dit rapport is voor eenduidige naamgeving gekozen: Interregionaal Fraude Team (IFT) en Landelijk 

Bureau Fraude (LBF). Eventuele varianten zoals die daamaast mogelijk in het veld worden gehanteerd 

zijn niet opgenomen. Gemakshalve zijn de officiele benamingen van de I FT's niet voluit gebruikt en is 

het achtervoegsel 'Nederland' weggelaten (IFT-Noord Nederland bijvoorbeeld is afgekort tot IFT-

Noord). Voor de totale opzet van de horizontale fraude-bestrijding bestaande uit IFT's, OM-fraudeteams 

en het LBF hanterenji in het rapport de naam 'IFT-concept' . 

1.7 Overzicht onderzoeksveld 

Op basis van de probleemstelling en met in achtneming van de daarover gemaakte opmerkingen is 

het onderzoeksveld afgebakend. Het resultaat daarvan is in figuur 1 schematisch weergegeven. Gezien 

de breedte van het onderwerp en het veld, moesten concessies worden gedaan ten aanzien van de te 

betrekken actoren en de diepgang van hun inbreng. Het project FR en de relaties die vanuit het project 

zijn onderhouden, zijn vooral bepalend geweest voor de keuze wie in welke mate in het onderzoek dien-

de te worden betrokken. 

Het schema (pagina 46) is horizontaal opgebouwd op basis van de handhavingsketen. Alle actoren 

die met elkaar een schakel in de keten vormen zijn rond die schakel gegroepeerd. De actoren die gezags-

en/of beheersinvloed uitoefenen op die keten zijn er boven gepositioneerd. De verschillende verbin-

dingslijnen hebben niet allemaal dezelfde betekenis maar om het schema overzichtelijk te houden, zijn 

niet alle nuances er in opgenomen. De donker gearceerde actoren zijn als primair onderzoeksobject aan-

gemerkt. Dat houdt in dat hun totale kemtaken in het teken staan van (het project) financieel recher- 
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cheren. Van de niet gearceerde objecten zijn allecn de relaties onderzocht die worden onderhouden met 

gearceerdc objecten. Ondanks dat ze volledig zijn gericht op financieel economische criminaliteit of 

financicel recherchercn, zijn sommige objecten niet gearceerd omdat ze binnen afzienbare tijd afzon-

derlijk wordcn onderzocht. 

Niet alle actoren die zijn betrokken bij financieel rcchercheren komen in het schema voor. Die worden 

hierna beschreven onder overige actorcn'. In het overzicht zijn alleen de relatics tussen actorcn opge-

nomen. De overlegsituaties met behulp waarvan die relaties worden onderhoudcn zijn voor zover rele-

vant wel in de evaluatie betrokken, maar Met in het schema opgenomen. 
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EIGUUR I: SCHEMATISCH OVERZICHT ONDERZOEKSVELD 

Executie 

Aa ng even/me I ders 

Urn het overzicht in het schema te behouden, zijn alle aangevers en melders onder gemeenschap-

pelfike nocmer geplaatst. In de evaluatie zijn ze als afzonderlijke actorcn betrokken. Het gemaakte 

onderscheid tussen aangevers en melders volgt de praktijk waarin wisselend sprake is van het formeel 

docn van aangifte en van het slechts maken van melding van fraudevoorvallcn. 

In het verlengde van de aangevers opereren de forcnsische dienstverleners. Vandaar dat ze in het sche-

ma nict afzonderlijk zijn opgenomen. 

Het MOT en het BLOM 

Bij aanvang van deze cvaluatie was nog een afzonderlijke evaluatie voorzien van het Meldpunt 

Ongebmikelijke Transactics (MOT). Om die reden en vanwege de beperkte relatie tot het project FR, is 



deze organisatie daarom geen onderwerp van onderzoek. Wel zijn de visie vanuit het MOT op het pro-

ject FR, en de historische betekenis van het melden van ongebruikelijke transacties in de totstandko-

ming van het !FT-concept, in de evaluatie betrokken. In de MOT-keten vervult sinds 1999 het 'Bureau 

voor politiele ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie voor de wet MOT' (BLOM) een 

belangrijke rol in de toedeling van verdachte transacties en de informatievoorziening naar opsporings-

diensten. De raakvlakken tussen MOT/BLOM en het project FR zijn (voor zover aanwezig) in de eva-

luatie betrokken. Daaronder is eveneens begrepen de mate waarin binnen het IFT-concept gebruik wordt 

gemaakt van verdachte transactie-informatie. 

Bijzondere opsporingsdiensten 

Gezien hun specifieke taak met betrekking tot bestrijding van horizontale en verticale fraude en hun 

deskundigheid en expertise terzake financieel rechercheren, zijn de bijzondere opsporingsdiensten 
(BOD'en) in de evaluatie betrokken. Het betreft vooral de rol binnen de projectactiviteiten en de wijze 

waarop wordt samengewerkt met bijvoorbeeld politieregio's, IFT's en OM-fraudeteams op de terreinen 

opsporing en expertiseontwikkeling. Omdat in het kader van de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998- 

2002 de BOD'en ook extra middelen hebben ontvangen voor o.a. de horizontale fraudebestrijding, is 

gekeken op welke wijze deze middelen zijn besteed. Tot slot zijn de ervaringen onderzocht met de con-

venanten/handhavingsarrangementen die door het college van Procureurs-Generaal (PG's) zijn afgeslo-

ten met de BOD'en. 

Politieregio's 

In de tussenevaluatie van het IFT-concept is in beperkte mate aan de orde geweest wat de politiere-

gio's zelf doen aan fraudebestrijding en financieel rechercheren. De IFT's zouden bij de start een sur-
plus moeten vorrnen op de reeds bestaande capaciteit en resultaten, maar dat laatste was niet of nauwe-

lijks in beeld te brengen, zo bleek uit de nulmetingen. Als onderdeel van de Evaluatie Financieel recher-

cheren is getracht om in beeld te brengen wat de politieregio's op dat terrein hebben ondernomen en met 

welk resultaat. Ook hoe zij hun rol in de keuze voor onderzoeken en de toegevoegde waarde van de 
IFT's beleven is van belang. Graag zouden we alle politieregio's in dezelfde mate in het onderzoek heb-

ben betrokken, maar dat was een onmogelijke opgave. Uiteindelijk is een selectie gemaakt van vijf 

regio's waarop nader is ingezoomd. 

KLPD 

De wijze waarop de Divisie Recherche bezien vanuit het project FR, sturing en invulling heeft gege-

ven aan financieel rechercheren is relevant voor de evaluatie. In het onderzoek zijn betrokken de Dienst 

Recherche Onderzoeken (DRO) , het Landelijk Bureau Fraude en het Kenniscentrum financieel recher-

cheren. Informatieuitwisseling, deskundigheidsbevordering en registraties van financieel economische 

criminaliteit zijn daarin betrokken. De DRO wordt hierna kort toegelicht. 

DRO en de kernteams 

De DRO heeft in het kader van de intensivering van de horizontale fraudebestrijding extra gelden 

ontvangen. De aanwending en het resultaat daarvan is in de evaluatie betrokken; mede tegen de achter-

grond van de zwaarte van de door de DRO verrichte onderzoeken. De verbijzondering naar de bestrij-
ding van de horizontale fraude middels het IFT-concept, is verhouden tot verbijzonderingen zoals die 

hebben plaatsgevonden voor wat betreft de unit synthetische drugs (USD) en de unit mensensmokkel 

(UMS). 
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IFT's en de OM-fraudeteams 

Net is bijna overbodig te melden dat in een onderzoek dat het karakter moet hebben van een einde-

valuatie van het 1FT-concept, ook de IFT's en de OM-fraudeteams zijn opgenomen. 

Landelijk parket 

Het Landelijk Parket (LP) !weft het gezag over het KLPD voor wat betreft de opsporing, en daar-

mee ook over de DRO. Daamaast is het landelijk parket ecn beleidsorgaan van het College van PG's. 

Het is relevant om te onderzoeken hoe dezc rotten zich vcrhouden tot bijvoorbeeld de OM-fraudeteams 

en de Coordinatiecommissie fraude (CCF). 

Arrondissementsparketten/Ressortsparketten 

Net als in het geval van de politiercgio's zijn niet alle arrondissemcntsparketten even sterk in het 

onderzoek vertegenwoordigd. Parallel aan de selectie van politieregio's zijn ook de daaraan gerelateer-

de arrondissementsparketten in de evaluatie betrokken. De toepassing van het ontnemingsinstrumenta-

rium en de daartnee geboektc resultaten maken deel uit van deze evaluatie van financieel rechercheren. 

Rechtbanken en Gerechtshoven 

Tot de handhavingsketen behoort ook de rol van de zittende magistratuur. De evaluatie van finan-

cicel recherche= heeft niet aIs doe het inhoudelijk analyscren van jurisprudentie gehad. Wel is 

getracht de vvijze waarop de ZM zich heeft georganiseerd vanuit de invalshoek van financieel recher-

che= te onderzocken. 

DID/BOOM 

Het CJIB is o.a. belast met de executie van ontnemingsmaatregelen en transactievoorstellen. Vanuit 

de bijdrage aan actualisatie van het inzicht in ontnemingsresultaten is het CJIB tot het onderzocksveld 

gerekend. Net  CJ1B wordt bij de executie van ontnemingsmaatregelen onderstcund door het BOOM. 

Het BOOM 6cl-wen ook het CERES (Conservatoir en Executoriaal Beslag Systeem) wat van belang is 

voor de kwantitatieve beschrijving van de resultaten van financicel rechercheren. 

(Implementatie)stuurgroep en projectbureau 

De stuurgroep hceft het project financieel rechcrcheren geleid en is opgevolgd door de nog steeds 

actieve implementatiestuurgroep. Net  projectbureau is het uitvoerend orgaan van de stuurgroep. Beide 

vormen cell primair object van evaluatie. Voor wat bctreft de horizontale fraudebestrijding is de rol van 

stuurgroep en projectburcau al onderzocht in 1999, zonder dat ze expliciet als object van onderzoek 

waren aangemerkt. Actualisatie en uitbreiding naar de invloed en sturing van de stuurgroep en het pro-

jectbureau op het totale terrein van financieel recherchercn heeft in deze eindevaluatie plaatsgevonden. 

Departementen 

De ministers van Binncnlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties, de minister van Justitic en de minis-

ter van Financien zijn ieder voor hun eigen deel primair politick verantwoordelijk voor de preventie en 

aanpak van financieel-economische criminaliteit eq. voor bet ontwikkelen en instandhouden van het 

instrumentarium en de infrastructuur aangaande financieel rechercheren. In het verlengde van die ver-

antwoordelijkhcid ontwikkelen de departmenten beleid en monitoren ze de implementatie en uitvoering 

daarvan. De uitkomsten daarvan worden vertaald in sturings- en bestedingsbcslissingen. De implemen-

tatic van het IFT-concept is een concreet voorbeeld dat met exogene financiele middelen tot stand is 
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gekomen. De betrokkenheid van de diverse departmenten in het kader van de integratie van financieel 
rechercheren in de handhavingsketen, is in de evaluatie meegenomen. 

Raad van Hoofdcommissarissen/ College van Procureurs -Generaal 

De raad van Hoofdcommissarissen (RvHc) en het College van PG's hebben destijds het initiatief 

genomen tot het project financieel rechercheren. Ze hebben de stuurgroep financieel rechercheren in het 

leven geroepen en daarin zelf een belangrijke stem gehad zoals ze nu nog hebben in de implementatie-

stuurgroep. Als Raad en als College zijn het bovendien belangrijke beleidsontwikkelende organen. Zo 

heeft de RvHc onlangs de Bovenregionale RechercheTeams geintroduceerd hetgeen volgens sommigen 

consequenties zal kunnen hebben voor de inrichting van de aanpak van financieel-economische crimi-

naliteit. Het College maakt middels de zogenaamde PG-rondes prestatieafspraken met de arrondisse-
mentsparketten. 

Overige actoren 

In het schematisch overzicht zijn niet opgenomen actoren als het Centraal lnstituut voor 

Toetsontwikkeling (CITO), het Centraal Examenbureau Politic (CEP), het lnstituut voor 

Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde (ICR), de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), 
en het Project Politieonderwijs 2002. Vanuit de raakvlakken met het project FR zijn ook deze meer indi-

rect betrokken actoren opgenomen in het onderzoeksveld. Met name hebben zij zicht op (delen van) het 

ontwikkelingstraject van opleidingen en de mate van op het terrein van financieel rechercheren gekwa-
lificeerde functionarissen. 

1.8 Data-verzameling en analyse 

De breedte van de evaluatie en de dientengevolge omvangrijke operationalisatie in deelonder-

zoeksvragen, leidde tot de inzet van diverse onderzoeksinstrumenten. In deze paragraaf worden de 

onderzoeksinstrumenten en de wijze waarop ze in de evaluatie van het project financieel rechercheren 
zijn gehanteerd toegelicht. 

1.8.1 Kwalitatieve gegevensverzameling 

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. In het 

kader van de evaluatie van het project FR werden in de maanden juni tot en met oktober 2001, uniek 

155 respondenten geinterviewd , waarvan de meeste op individueel niveau. Met een aantal responden-

ten zijn herhalingsgesprekken gevoerd. Sommige representanten van actoren die voorkomen in de 

schets van het onderzoeksveld in figuur 1, zijn in de interviews ondervertegenwoordigd. Met name geldt 
dit voor korpsbeheerders, korpschefs, hoofdofficieren en rechters. Respondenten uit deze categorieen 

zijn benaderd voor een interview maar gaven, op een enkele uitzondering na, te kennen zo weinig af te 

weten van het onderwerp (financieel rechercheren) dat een interview niet opportuun werd geacht. Deze 

constatering op zich is overigens in het kader van de evaluatie al een relevant gegeven. 

De 202 onderzoeksvragen zijn in eerste instantie verdeeld over groepen van respondenten, zodat 

clusters van vragen ontstonden die relevant werden geacht voor vertegenwoordigers van een bepaalde 
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doelgroep. Daaraan zijn specifick op de functie van geinterviewden toegesneden vragen tocgevoegd. 

Langs deze weg ontstonden 43 verschillende formats voor interviewprotocollen. De protocollen bcston-

den uit concrete open vragen die gemiddeld in een gesprek van twee uur konden worden beantwoord. 

Voorafgaande aan de gesprekken zijn ze, voorzien van een samenvatting van de onderzoeksopzet, aan 

respondenten tocgczonden. Aan de respondenten werd als voorwerk gevraagd om relevante documen-

ten zovee1 mogelijk te verzamelen en mee te geven aan de onderzoeker. 

De interviewresultaten uit de eindevaluatie zijn afgezet tegen de gcspreksresultaten van 82 inter-

views uit de tussencvaluatie. Verdeeld over twee meetmomenten zijn de onderzoeksconclusies o.a. terug 

te voeren op 236 interviews. Voor inzicht in de feitelijke omstandigheden waarondcr het project FR 

heeft gefunctioneerd was een dergelijk aantal respondenten nict nodig. Bovendien waren die feiten voor 

een groot deel af te leiden uit de verzamelde documenten. 

De interviews hebben vooral beeldcn opgeleverd van het gebruik, nut en rendement van het (project) 

financieel rechercheren, waarvan de mate waarin die beelden voor meerderen geldig zijn leidt tot ecn 

bepaalde vorm van intersubjectiviteit. Dankzij de op een aantal ondenverpen aangetroffen hoge mate 

van intersubjectiviteit, konden onderliggende mechanismen worden gedetecteerd die de aangetroffen 

feitelijkhcid in bepaalde mate verklaren. Detectie dus op basis van gemeenschappelijkheid in percep-

ties. De gespreksverslagen zijn voor wat betreft de gemeenschappelijke items geanalyseerd met het 

geautomatiseerde huipmiddel winMax99I". Met winMAX99 kunnen grotc hoeveelheden tekst worden 

gestructureerd door het toekennen van codes en waarderingen aan tekstsegmenten van gelijke strekking. 

De samcnstelling van de totale groep respondenten was zo breed en wcinig homogcen qua nivcau, ach-

tergrond en wijze van betrokkenheid bij het project FR, dat in dit evaluatieverslag bcperkt is venvezen 

naar het aantal malen dat respondenten over een deelondenverp dezelfde mening waren toegedaan. De 

meeste respondenten hadden slechts zicht op een deelaspcct van het scala aan onderwerpen en proces-

sen dat het project FR heeft omvat. Kwantitatieve venvijzingcn naar de mate waarin een aantal van hen 

dezelfde mening is toegedaan zou steeds opnieuw om tal van nuanceringen vragen van de totale popu-

latie waartcgen dit aantal zou mogen worden afgezet. 

Groepsgewijs afgenomen individuele (elektronische) vragenlijst 

De interviews hebben vooral gedicnd om unieke functies te bevragen. Dat verklaart ook het grote 

aantal verschillende interview-formats. Daamaast zijn groepen onderschciden van min of meer verge-

lijkbare functics. Aan de ene kant betrof dit de IFT's die, voorzover op de peildatum operationeel, cell 

vergelijkbare samenstelling kennen. Aan de andere kant ging het om het Financiele ExpertisePlatform 

Politic (FEPP, voorheen het BFO-platform), waarin o.a. vertegenwoordigers zitting hebben van alle 

politieregio's voorzover op tactisch/strategisch niveau betrokken bij financicel rechercheren. 

Groepsgewijs zijn in ieder IFT en in het FEPP door middel van een individueel elektronisch meer-

keuzesysteem 65 vragen afgenomen in sessies van ongeveer 40 minuten (vijf sessies met de IFT's en 

een met het FEPP). Van de operationecl zijnde IFT's hebben 72 medewerkers aan de sessies deelgeno-

men wat, gecorrigeerd voor vacatures, neerkomt op cen response van 81%. Voor het FEPP hebben alle 

27 bij de vergadering van 5 juni 2001 aanwezige leden deelgenomen, wat ten opzichte van het totaal 

aantal eden van het FEPP neerkomt op een response van ongeveer 50%. 
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TABEL 1: DEELNEMERS ELEKTRONISCHE VRAGENLIJST NAAR IFT 

CCM 

IFT Noord 

IFT Oost 

IFT Zuid 

IFT Noord West 

IFT West 

19 

12 

15 

14 

14 

Totaai 72 

Aanvankelijk was het voornemen ook de raad van hoofdcommissarissen, het breed beraad binnen 

het OM, en het korpsbeheerdersberaad middels een elektronische vragenlijst te bevragen. Gezien de 

beperkte kennis binnen de doelgroep over het financieel rechercheren (zie de eerste alinea van deze 

paragraaf), is daarvan uiteindelijk afgezien. 

Trefwoorden -brainstorm 
Omdat bij de start van het project FR niet is gedefinieerd wat moet worden verstaan onder de hoofd-

doelstelling van het project (zie hoofdstuk 3) was het lastig zo niet onmogelijk om na afloop van het 

project vast te stellen in welke mate het aan zijn doel heeft beantwoord. De reconstructie van wat des-

tijds onder dit doel werd begrepen, heeft plaatsgevonden met behulp van documenten uit de beginpe-

riode van het project. Respondenten vragen naar wat zij destijds onder deze doelstelling hebben begre-

pen had vier jaar na datum weinig relevantie. Vandaar dat in vrijwel alle individuele interviews, en voor-

afgaand aan de afname van de elektronische vragenlijst, aan respondenten is gevraagd om in een aantal 

trefwoorden (schriftelijk) aan te geven wat op dat moment te verstaan onder `integratie van FR in de 

handhavingsketen'. De aldus ontvangen honderden trefwoorden beschrijven de projectdoelstelling in 

392 verschillende termen. Door de onderzoekers is dit aantal teruggebracht tot negen rubrieken. Als nut-

meting is deze inventarisatie niet betrouwbaar, maar ze geeft wel aan hoe anno 2001 tegen de doelstel-

ling wordt aangekeken. Mede op deze wijze is getracht een soort referentiekader op te bouwen aan de 

hand waarvan de resultaten van het project FR zouden kunnen worden afgezet tegen de mening van het 

veld. 

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

ze konden worden afgeleid uit documenten. Alle politieregio's zijn benaderd om over de periode !996-

2001 relevante documenten aan te leveren die inzicht verschaffen in de wijze waarop op regionaal 

niveau invulling is gegeven aan de organisatie en of werkwijze betreffende financieel rechercheren. 

Door tussenkomst van het FEPP is de regio's daartoe een informatiemodel aangeleverd. Op een politie-

regio na, hebben alle regio's (weliswaar soms na tienmaal telefonisch daartoe te zijn aangespoord) op 

enigerlei wijze informatie verstrekt. Voor wat betreft de arrondissementen was de informatie overigens 

beperkter en is waar nodig centraal inzage verkregen in per arrondissement vervaardigde plannen via 

het parket generaal. Bij het sluiten van het onderzoek waren ruim 9000 pagina's tekst bestudeerd van 

notities en documenten die het financieel rechercheren op een of andere manier beschreven. Officiele 

onderzoeksrapporten en literatuur zijn daarbij niet inbegrepen. 

Steekproef politieregio's 
Vanwege de onmogelijkheid om alle politieregio's even sterk in de evaluatie te betrekken, is een 
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keuze gcmaakt voor vijf politieregio's en daaraan gekoppelde arrondissementsparketten om nader op in 

te zoomen. Aanvankelijk was het de bedocling om de keuze van de regio's af te laten hangen van een 

typologieconstructie op basis van de aan dc regio's g. evraagde informatie. Op die inanier zouden de 

meest bepalende wijzen waarop invulling is gegeven aan financieel rechercheren in de evaluatie zijn 

vertegenwoordigd. De traagheid waarmee documenten uiteindelijk zijn aangeleverd en dc noodzaak om 

de voortgang te houden in de evaluatie, hceft ertoe gelcid dat op grond van bekende gegcvens (geogra-

fische spreiding, korpsomvang, mate van betrokkenheid binnen het IFT-concept) de keuze voor de 

regio's en arrondissementsparketten is gemaakt. De aldus geselecteerde korpsen en parketten is om 

medcwaking gevraagd aan een meer gedetailleerd onderzoek. 

Case-scan 

Ter illustratie van het financieel rechercheren zijn in het onderzoeksveld cases opgevraagd die ver-

schillende invalshoeken van financieel rechcrcheren belichten. De cases zijn niet nadrukkelijk onder-

ling vergelcken en zijn ook niet representatief voor het totaal aan zaken dat gerelateerd kan worden aan 

financieel rechercheren. Ze zijn bedoeld als illustratie en om het financieel rechercheren uit de abstrac-

tic van cen beleidsevaluatie tc halen. De case-beschrfivingen zijn verspreid over de hoofdstukken in dit 

evaluatierapport verwerkt. 

1.8.2 Kwantitatieve gegevensverzameling: registraties 

Compas-gegevens 

Compas is het bedriffsprocessensysteem van het OM. Het is in het kader van deze evaluatie geraad-

pleegd vanuit de optiek van ontneming. Op verzoek van de onderzoekers heefl het parket gcneraal op 

basis van dezcIlde onderzoeksquery zoals bij de evaluatie van de ontnemingswetgeving is gchanteerd 

door Nelen en Sabee (1998), het compassysteem bevraagd in november 2001. De volledige looptijd van 

het project FR tot en met de peildatum van dezc evaluatie (I januari 1996 - 30 april 2001) valt binnen 

dc gegenereerde gcgcvens, evenals de referentieperiode die Nelen/Sabee al hebbcn onderzocht. Wij zijn 

dus lliCt gestart vanaf de peildatum van het onderzoek van Nelen/Sabee. Naar later bleek was dit een 

juiste ketize, omdat Cr nogal wat verschillen aan het licht zijn gekomen in de aantallen ontnemingsza-

ken zoals die over dezelfde peilperiode door Nelen/Sabee en door ons zijn aangetroffen. Ondanks het 

felt dat dezelfde databestanden gehantcerd zijn, bleek het aantal ontnemingszaken over de jaren 1996 

en 1997 groter dan ten tijde van het onderzoek van Nelen en Sabec. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat het reeds toegekcnde zaaksnummer (gekoppeld aan het jaar van aanvang) pas geruime tijd later 

geregistreerd is bij het Parket Gencraal. Dit hangt samen met het felt dat de behandeling van de ontne-

mingszaak vaak losgekoppeld wordt van de zaak zelf (waaraan het nummer is toegekend) en deze veel 

later behandeld worth. 

Tevens is het databestand gecorrigeerd voor die zaken, waarvan achteraf Week dat deze ten onrechte 

geregistreerd waren (over de jaren 1996 tot en met 2001 waren dit 213 zaken oftewel 2,3%). 

Tot slot dient opgetnerkt te worden dat het totaal aantal zaken waarover de analyse hceft plaatsgevon-

den nict voor iedere analyscslag dezelfde is. In het totaal is de analyse uitgevoerd op 9.219 zaken. In de 

registratie zijn echter niet allc velden goed ingevoerd waardoor er, afhankelijk van de invalshoek, een 

aantal "missing links" aanwczig is. 

IFT-registraties 

Op basis van het met de ministers van BZK en Justitie gesloten verticaal convenant (artikel 8) zijn 

de IFT's gehouden om per vier maanden verslag te doen van de aard en omvang van de onderzoeken 
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die door het desbetreffende IFT in behandeling zijn genomen. Een specificatie per verrichte werkzaam-

heid van de inzet van personeel en materieel (in kwaliteit en kwantiteit), alsmede de resultaten daarvan 

dienden in het verslag te worden opgenomen. In de tussenevaluatie werd de gebrekkigheid van de door 

de I FT's bijgehouden registraties al gesignaleerd. Als gevolg daarvan was het slechts na een arbeidsin-

tensicf matchingsproces en conversietraject van verschillende registraties mogelijk om een zo betrouw-

baar en compleet mogelijk totaalbestand op te bouwen van meldingen en aangiften van horizontale frau-

de over het land. In de tussenevaluatie zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een standaard regi-

stratie- en rapportagestramien voor alle IFT's. Bijna twee jaar later is de kwaliteit van de registraties 

verbeterd maar nog steeds niet gestandaardiseerd. Het boven water krijgen van gegevens is nog steeds 

geen kwestie van `een druk op de knop'. Het vraagstuk van inhoudsanalyse en matching is ditmaal door 

de onderzoekers teruggelegd bij de IFT's zelf aan de hand van een aangereikt infonnatiemodel. De 

IFT's hebben verschillende, maar bruikbare zaaksgegevens aangeleverd waarin helaas geen integratie 

heeft plaatsgevonden van de gegevens afkomstig van de politie en van het OM. Na bewerking door de 

onderzoekers zijn de overzichten ter verificatie en handmatige aanvulling aan ieder team voorgelegd. 

De uiteindelijke resultaten zijn opgenomen in het rapport. 

BOOM 
Het BOOM heeft inzicht in de ontnemingsgegevens op een lager detailniveau dan het Parket-

Generaal. Op verzoek van het BOOM draaien de arrondissementsparketten een maal per vier maanden 

een query op hun eigen lokale compasbestand dat meer gegevens bevat dan centraal door bijvoorbeeld 

het Parket Generaal kan worden geraadpleegd. De verschillende door de parketten gegenereerde gege-

vensbestanden leveren uiteindelijk viennaandsrapportages (of voor 1 januari 2001 nog kwartaalrappor-

tages) op. Deze rapportages zijn voor de totale looptijd van het project FR gebruikt om het beeld van de 

ontnemingsgegevens te completeren. 

CJIB 
Het CJIB is belast met de executie van o.a. ontnemingsmaatregelen. Het CJIB-bestand is een 

betrouwbare bron die aan het eind van de handhavingsketen zicht biedt op wat er uiteindelijk aan ont-

nemingsmaatregelen is geincasseerd en afgedaan c.q nog loopt. Om die reden is het CJIB gevraagd om 

op basis van een door de onderzoekers aangereikt informatiemodel haar bestanden te bevragen. De 

extractie die dat heeft opgeleverd is door de onderzoekers in hetzelfde format als destijds gehanteerd 

door Nelen/Sabee, bewerkt. 

1.8.3 Kwantitatieve gegevensverzameling: enquete deskundigheid 

Aanvullend onderzoek cursisten 

Vanuit het project FR is groot belang gehecht aan deskundigheidsbevordering als instrument om 

financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen. Dit thema is sterk bepalend geweest voor 

de agenda van de (implementatie)stuurgroep financieel rechercheren en van het projectbureau. Op basis 

van die constatering is het oorspronkelijke evaluatievoorstel uitgebreid met een aanvullend onderzoek 

onder de deelnemers (politie en OM) aan de diverse opleidingen. Middels een schriftelijke vragenlijst 

is met name in beeld gebracht in welke mate de via opleiding verkregen kennis ook daadwerkelijk leidt 

tot kennisvermeerdering van financieel rechercheren op de plaatsen waar dat nodig wordt geacht. Deze 

vraagstelling is terug te voeren op een breed gedeeld beeld in het veld dat het gemiddelde opleidings-

rendement gering is. Volgens het beeld komt door functiemutaties de verworven kennis maar beperkt 

ten goede van het financieel rechercheren. Functieverandering c.q. het verlaten van de organisatie leidt 
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tot kennisverlies zo was de aanname. 

De op basis van deze perceptie ontwikkelde vragenlijst is door tussenkomst van ICR, SSR en het 

CEP uitgezet onder de deelnemers aan opleidingen betreffende financieel rechercheren. Die tussen-

komst was noodzakelijk omdat Con van de politievakorganisaties bezwaar maakte tcgen het bckend 

maken van respondentgcgevens aan de ondcrzoekers. Aanleiding voor dat bezwaar vormde een brief 

aan alle korpschefs van de portefeuillehouder fraude uit de RvHc, waarin het onderzock werd aangc-

kondigd en om medewerking werd gcvraagd. 

Steekproeftrekking 

In cerste instantie zijn alle bedrijfsspecifieke cursussen van politic en OM met aandacht voor finan-

cieel rechercheren geinventariseerd. Bij het in kaart brengen van de declnemers aan deze opleidingen 

werd aangelopen tegen onvolkomenheden in registraties. Cursistengegevens waren verspreid over ver-

schillende databestanden. Declnemers aan meerdere cursussen waren ook meerdere keren opgenomen 

in de rcgistratie. De bestanden kenden geen ingang op organisatie waaruit de dcelnemers afl<canstig 

waren; de enige ingang was de naam van de cursusgroep. Om praktischc redenen was daarom aanvan-

kelijk gekozen om van iedcre cursusgroep (willekeurig) dc helft van de deelnemers te ncmen volgens 

de deelnemerslijst van het instituut waar de cursus was gevolgd. De aldus ontstanc lijst zou, gecheckt 

op dubbel voorkomende deelnemers, een redelijke afspiegeling opleveren van het dcelnernersbestand. 

Vanwegc minder grote aantallen cursisten dan verwacht, en het vermocden van een mogelijk tegenval-

lende response, werden uiteindelijk alle deelnerners aan de geinventariseerde cursussen in het onder-

zock betrokkcn en werd afgezien van steekproeftrekking. 

Urn de gewenste dekking te krijgen van de totale doelgroep moest langs drie verschillende wegen de 

vragenlijst worden uitgezet. OM en ZM zijn benaderd via de SSR; de politic via het ICR en het CEP. 

De kunst(); ingang was nodig om de `zelfstudiecursisten' te bereiken. Het ICR verstrekt zelfstudie-pak-

ketten awl politiekorpsen, maar houdt gcen registratie bij op de persoon. Omdat declnemers aan het zelf-

studieprogramma een centraal examen moeten atleggen, is het CEP-bestand gebruikt om deze deelne-

mers te detecteren. 

In Tabel 2 is het aantal vcrzonden vragenlijsten opgenomen en de netto respons die dat heeft opgele-

verd. Het verschil tussen bruto en netto response wordt veroorzaakt door vragenlijsten die wel zijn 

teruggezonden, maar niet waren ingevuld. 

TABEL 2: RESPONSE ENQUETE DESKUNDIGIIEID 
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1.9 Onderzoeksbeperkingen in relatie tot onderzoeksresultaten 

De breedte van het thema financieel rechercheren 

Het thema financieel rechercheren heeft een zodanige breedte dat ook na beperking van de evalu-

atie tot het project FR, een omvangrijk onderzoeksveld met diverse invalshoeken resteerde. In de prak-

tijk kan dat worden opgelost door op een hoog abstractieniveau een aantal algemene waarnemingen te 

beschrijven, zonder daarbij in te gaan op de verschillende verschijningsvormen van die waarnemingen 

in concrete processen. Maar dat gaat ook onherroepelijk ten koste van de onderbouwing van die waar-

nemingen. In dit evaluatieverslag is getracht tot een aantal fundamentele inzichten te komen die o.a. bij-

dragen aan de verklaring van geconstateerde verschillen tussen beleidsvoornemen en beleidsrealisatie. 

De begeleidingscommissie van de evaluatie heeft dit streven ondersteund, maar ook terecht de nadruk 

gelegd op de noodzaak tot onderbouwing van die inzichten. Dat heeft geleid tot een lijvig boekwerk, 

waarin desondanks niet alle inzichten konden worden verwerkt. 

De referentieperiode van vijf jaar 

De evaluatie betreft een periode van bijna vijf jaar met daaraan voorafgaande nog een aanloopfase. 

Bij aanvang van het project heeft geen nulmeting plaatsgevonden en zijn doelstellingen nauwelijks 

ingekaderd of gekwantificeerd. De administratie van de beginperiode van het project is ook onvolledig 

geweest als gevolg waarvan overwegingen en keuzes na vijf jaar lastig zijn te reconstrueren. Voor een 

deel begrijpelijk, maar daarmee niet minder lastig. Het bij respondenten alsnog informeren naar erva-

ringen die jaren achter iemand liggen, !evert een weinig betrouwbaar beeld op van destijds. Het risico 

is groot dat vooral recente beelden het historisch perspectief beInvloeden. Dit type vraagstelling heeft 

wel plaatsgevonden, maar de beantwoording is alleen gebruikt wanneer ze kon worden geijkt met docu-

menten of met meerdere interviewresultaten. 

De beperkte betrouwbaarheid van registraties en administraties 

Voor de basisregistraties geldt dat vanwege het proces van totstandkoming, het ontbreken van een-

duidig gegevensbeheer, het hanteren van verschillende coderingen en systemen en het vermoeden van 

een lage registratiediscipline, bij de interpretatie van deze gegevens de nodige voorzichtigheid moet 

worden betracht. Zonder uitzondering hebben alle gegevensbeheerders die aan de toelevering van infor-

matie hebben meegewerkt, op het punt van de betrouwbaarheid van gegevens voorbehouden gemaakt. 

In dit evaluatierapport komen wij daarop nog terug. 

In het rapport zijn ook geaggregeerde gegevens opgenomen van instanties als bijvoorbeeld de 

marktpartijen, waarvan de juistheid is aangenomen. Deze konden niet worden geverifieerd op basis van 

bijvoorbeeld rechtstreekse extracties uit bronregistraties. 

Naast de databestanden zijn wij in het onderzoek gestuit op een gebrekkige archivering van bij-

voorbeeld managementafspraken en -rapportages, beleidskeuzes en daaraan ten grondslag liggende 

notities. Deze opmerking geldt vooral de politieregio's en arrondissementsparketten. De vraag naar niet 

actuele beleidsinformatie heeft het onderzoeksveld tot verzuchtingen geleid. In veel gevallen waren die 

waarschijnlijk nog we! in (al dan niet persoonlijke) archieven beschikbaar, maar moeilijk terug te halen. 

Waar evaluatie van grote projecten zo langzamerhand gebruikelijk is geworden komen wij in dit ver-

band al tot een eerste aanbeveling. Ontwikkel een basis-evaluatiestramien en geef dit mee als input bij 

projecten aan de hand waarmee met het oog op die evaluatie een bepaalde wijze van archivering plaats- 
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vindt. Op het moment van evaluatie zullen Cr ongetwijfeld nog aanvullende wensen zijn, maar in ieder 

geval ligt een groot deel van de volgens het stramien opgebouwde informatie dan voor het grijpen. 

Van diverse verzamelde beleidsdocumenten kon overigens de status niet worden achterhaald. Er 

bestonden meerdere versies van of het was op geen manier duidelijk te krijgcn welke betekenis moest 

worden gehecht aan de in cen bepaald overleg betuigde 'instemming'. 

Gebrek aan verklarende theorie6n 

Er zijn voor zover wij hebbcn kunnen vaststellen geen bestuurs- en organisatiekundige theorieen 

voorhanden die gestoeld zijn op empirisch onderzoek naar de effectiviteit van organisatievonnen bin-

nen het terrein van opsporing en vervolging. Deze evaluatie betreft cen gevalsstudie en heeft op dat punt 

ook geen andere pretenties dan het aanreikcn van materiaal voor eventuele tockomstige studies in die 

richting. Dat verklaart ook voor cen deel de lijvigheid en onderbouwing van de evaluatiebevindingen. 

Besehrijving van de evaluatieresultaten ligt meer voor de hand dan het verklarcn. Op punten is een 

poging gcwaagd tot generalisatie met behulp van de uitkomsten van onderzoeken op andere beleidster-

reinen (decentralisatie rijksdienstcn; KPN). Met als minimale onderbouwing dat dc door ons aangetrof-

fen verschijnselen lijken te passen binnen die uitkomsten. Ook hicr is voor wat betreft de interpretatie 

voorzichtigheid geboden. 

Representativiteit 

Het grote aantal interviews is vooral ingcgeven door de omvang van het onderzoeksveld. En dan 

nog is van bepaalde instanties maar met een of twee personen gesproken. Dit betreft overigens vette-

genwoordigers met eindverantwoordelijkheid, waarvan is aangenomen dat hun visie die van hun orga-

nisatie representeert, tenzij daarbij een nadrukkelijk voorbehoud is gemaakt. Lang niet alle regio's en 

arrondissementsparketten zijn in het onderzoek bctrokken, 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 vat betreft die politicregio's en parketten. De cvaluatie geeft weer wat Cr 

leefl in het veld aan opvattingen en ervaringen, en de interpretatie daarvan door de onderzoekers. 

1.10 Analysekader 

In § 1.9 is het ontbreken van een theoretisch kader als beperking voor het onderzoek aangegeven. 

De brecdte van het project FR maakte het tiberhaupt onmogelijk de bevindingcn in te passen binnen een 

gedefinieerd samenhangend theoretisch model. In hoofdstuk 4 komt aan de orde dat eigenlijk niet van 

het project FR kan worden gesproken, en dat heeft ook consequenties voor het theoretisch kader. Voor 

de interpretatie van de onderzoeksbevindingen is aansluiting gezocht bij verschillende beleidstheorieen. 

In het kader van deze vcrantwoording wordt volstaan met het noemen van het onderwerp waarop de 

beleidstheorie betrekking heeft met daarbij de ontwerper van de theorie en de plaats waar ze in dcze eva-

luatie is terug te vinden: 

• sociaal-wetenschappelijke analyse van overheidsbeleid, P. Glasbergen (§ 2.3); 

• beschrijvcn en begrijpen van complexe projectorganisaties, J. Kastelein (§ 3.6); 

• veranderingsprocessen, M. Rubenstein (§ I I .13); 

• structuurkenmerken van organisaties, H.P.M. lagers (§ 18.5); 

• decentralisatie van overheidsbeleid, R. Fleurke (§ 18.6). 
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Deel II: Ontstaan en inrichting Project FR 
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Hoofdstuk 2 	HET PROJECT FR IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

De keuze voor het project FR komt voort uit de ontwikkelingslijn van het financieel rechercheren. 

Op haar beurt is die ontwikkelingslijn ontsproten aan de jarenlange intensivering van de fraude-

bestrijding in Nederland. In de praktijk lopen de ontwikkelingen door elkaar en wordt financieel 

rechercheren ten onrechte vaak gelijk gesteld aan het bestrijden van financieel-economische crimi-

naliteit in het algemeen en van fraude in het bijzonder. In dit hoofdstuk wordt het onderscheid ver-

taald in twee afzonderlijke ontwikkelingslijnen die chronologisch zijn weergegeven. 

2.1 De ontwikkelingslijn van de fraudebestrijding 

2.1.1 1979-1988: ontwikkeling van wet- en regelgeving 

In april 1979 werd aan de staatssecretaris van Financien het rapport Van Bijsterveld" aangeboden, 

over de aard en omvang van de belastingfraude. Het rapport leidde tot een brede herorientatie op de uit-

voering van de belastingwetgeving en de plaats daarin van de fraudebestrijding. Voor het kabinet was 

het rapport aanleiding tot het instellen van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 

gebruik (ISMO). 

Begin jaren tachtig stond de strafrechtelijke fraudebestrijding in het teken van grote justitiele acties 

tegen Slavenburgs Bank, het ABP, Uniser en Booy Clean. Dat leidde naar de mening van de latere par-

lementaire enquetecommissie opsporingsmethoden tot een tijdelijke vergroting van het fraudebewust-

zijn, vooral ten aanzien van organisatiecriminaliteit (Parlementaire enquetecommissie opsporingsme-

thoden, bijlage X —2.1, 1995). 

Op 31 maart 1983 werd met de Wet vermogenssancties'' de maatregel ingevoerd ter ontneming van 

het wederrechtelijk voordeel. Ontneming werd vooral in verband gebracht met de fraudebestrijding, zo 

blijkt uit de toelichting van de minister van Justitie bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste 

Kamer. Toepassing in het kader van andere vormen van criminaliteit was toen nog nauwelijks aan de 

orde (Pheijffer c.s., 1997, 11). 

In 1985 verscheen het eindrapportp van de ISMO-stuurgroep dat zich vooral richtte op de intensi-

vering van de bestrijding van verticale fraude (aangaande belastingen, sociale zekerheid, en nationale 

subsidies). Het eindrapport werd in juni 1985 gevolgd door het kabinetsstandpunt" met betrekking tot 

het zogenaamde M&O-beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik). In het kader daarvan tekenden zich 

twee min of meer los van elkaar staande beleidsontwikkelingen af betreffende de belastingen en socia-

le zekerheid aan de ene kant, en subsidies aan de andere kant. 

In de Miljoenennota 1987 werd de `Fraudenota 1986" 5  aangekondigd. Belangrijke maatregelen 

hieruit waren de invoering van de bestuurdersaansprakelijkheid en intensivering van aanslagregeling en 

controle. 

Sinds 1987 verschenen jaarlijks voortgangsrapportages aan de Kamer, i.c. de Bijzondere Commissie 

ISMO, over het M&O-beleid. Daarin werd door het Kabinet een overzicht gegeven van de activiteiten 

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

• 11 Kamcrstukken II, 1979-1980, 16180, nr. 1 
12 Herziening van bcpalingen van het Wetbock van Strafrccht, het Wctbock van Strafvordering, de Wet op de economische dclicten en 

enkele andcre wetten in vcrband met dc oplegging van vermogenssanctics 
13 Kamerstukken 11, 1984-1985, 17050, nrs. 35-36 
14 Kamerstukken II, 1984-1985, 17050, nr. 39 
15 Kamerstukken 11, 1986-1987, 19 700 
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In het in 1989 verschenen OM-beleidsplan Strafrecht met Be'cid' werd voor het eerst de beperkte 

aandacht voor de fraude in de private sector erkend. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) wees vanaf 

eind jaren tachtig op het belang van het ontwikkelen van cen structuur tussen marktsector en politie/jus-

titic, waardoor al voor ecn eventuele aangifle controleerbaar samengewerkt zou kunnen worden en 

infonnatie zoo kunnen worden uitgewisseld (Westerman, 1997, 2). 

In juin 1989 werd door de G-71anden de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 

opgericht naar aanleiding van het witwasprobleem als gevolg van drugshandel. In mei 1990 publiceer-

de de FATF cen rapport met 40 aanbevelingen voor nieuw beleid om witwassen tcgen te gaan. Mede op 

grond van deze aanbevelingen is in de meeste FATF-landen een centraal meldpunt opgericht voor de 

venverking van door financiele instellingen getnelde transacties, met een mogelijke relatie tot witwas-

self. De aanbevclingen zijn overgenomen door de aangcsloten landen en in 1991 deels vervat in een 

Europese Rientlijn. In 1992 werd door Nederland gevolg gegeven aan de uit de richtlijn voortvlocien-

de vcrplichting om het witwassen van geld stralbaar te stellen, in de vonn van verruiming en aanpas-

sing van de helingbepalingen. 

2.1.2 1989 -1994: de uitvoering centraal 

De voortgangsrapportage van het Kabinet over 1990 markeert een belangrijke overgang in de inten-

sivering van de bestrijding van de verticalc fraude. Geconstateerd werd dat het handhavingsinstrumen-

tariutn op ordc begon tc raken en dat de aandacht diende over te gaan naar toepassing van de wet- en 

regclgeving in de praktijk (B&A, 1996, 13). De nadruk lag op de wens tot afstemming tussen betrok-

ken instanties en het strafrechtelijke trajcct van handhaving en sanctionering. Tijdens de behandeling 

van de voortgangsrapportage werd het kabinet bij de motie De Lecuw 17  verzocht daarover een nota uit 

tc brengen. In hetzelfde dcbat werd gevraagd om ear Nota rechtshandhaving (B&A, 1996, 14). 

Op 5 december 1991 verscheen de nota 'A specten van rechtshandhaving op het gebied van de socia-

le zekerheidn". In de nota wordt het OM gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor de vcrbete-

ring van het fraudeoverleg. Ook wordt een experimentelc opzet voorgesteld voor het invullen van de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, OM en unvocringsorganen voor de handhaving van de 

regelgeving rond sociale zekerheid (B&A, 14). 

Ter invulling van de inotie De Leeuw verscheen op 19 maart 1992 de nota `Misbruik en Oneigenlijk 

gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies''. De nota gaat vooral in op pre-

ventie door het verifieren van gegevens bij aanvraag van een uitkering. 

De hete fraudezomer van 1992 

In de evaluatie van het Project Intensivering Fraudebestrijding (PIF) wordt de zomer van 1992 geka-

rakteriseerd als een `hete fraudezomcr'. In deze periode werd de basis gelcgd voor een groot aantal 

maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 22 van de Miljoenennota 1993 20• Deze Traudenota 1992' 

bevat cen aantal knelpunten en concrete actiepunten om de aandacht voor de fraudebestrijding te ver-

ankeren in de primaire processen van de uitvoeringsorganen in de gehele keten (Voortgangsrapportage 

1997, 4). Daaraan lagen dric gcdachten ten grondslag die nog steeds actueel zijn: 

I. Fraude kan niet worden getolercerd en mag niet lonen. Effectieve bestrijding is daarom noodzaak. 

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

regclingen die zij unvoeren. Fraudebestrijding boort tot bun kerntaken. 
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16 Strafreeht met Meld (ONI, 1989. p. 74): 'Dc vela anderen vortnen van fraude krijgen heleidsmatig relatief weinig aandacht. Toch doer zich 
out in de private sector emstige vonnen van fraud° your, coals we zien bij de verzekerings- en beleggingsfraude. Ken te tenzijdige irdet van 
fraudebestrijdingstniddelen doer geen rechr aan de eisen van rechtsbesehemiing die out door anderen den de overheid mogen worden gesteldd 
17 Kamerstukken II. 1990-1991, 17 050, are. 125, mode van her lid De Let,LIW C.S. 

18 Kamersiukken II, 1991-1992, 22 457. urn. 1-2. hiema le noemen de nota Reelgshandhaving 
19 Kamerstukken II. 1991-1992, 17050. arm- 135-130, Noma to floe men nom Gegevensuirwisseling 
20 Milimmennola 1993, hill -age 27 (r. 361-379). Kamerstukken II. 1992-1993. 22 800. nr. 1: hiema te noernen 'Frandenota 1992' 



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

wisseling). 

Volgens de actiepunten 17 en 18 uit bijlage 22, diende het OM met de uitvoeringsorganen sociale 

zekerheid te gaan overleggen over het op korte termijn aanpakken van de `stuwmeren' aan fraudevoor-

vallen, en het op langere termijn uitvoering geven aan de Nota Rechtshandhaving en de Nota 

Gegevensuitwisseling. De verwerkingscapaciteit van OM en ZM zou voor de sociale en fiscale fraude-

zaken structureel worden uitgebreid met 205 fte (overeenkomend met f 20,7 mm). 

Voor de uitwerking en uitvoering van het totaal aan maatregelen uit bijlage 22 werd de Ministeriele 

Commissie Fraudebestrijding" ingesteld, onder voorzitterschap van de minister-president". De com-

missie werd bijgestaan door een interdepartementale ambtelijke stuurgroep (kortweg aangeduid met 

Finec), die werd voorgezeten door de PG-portefeuillehouder fraude". Ten behoeve van de uitvoering 

werd een coordinatiecommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken depute-

menten en het OM (B&A, 1996, 15). Uit de verslaglegging van de stuurgroep Finec (april 2001) blijkt 

de ministeriele commissie de laatste jaren alleen te zijn gebruikt voor goedkeuring van de voortgangs-

rapportages namens het kabinet. 

Het Project Intensivering Fraudebestrijding 

Om de invulling van actiepunt 18 voor ZM en OM in goede banen te leiden werd op 1 oktober 1992 

een projectteam ingesteld onder leiding van de PG-portefeuillehouder fraude. Daarmee was het Project 

lntensivering Fraudebestrijding (PIF) geboren, dat een stimulerende, informerende, adviserende en faci-

literende functie voor de lijn diende te vervullen (B&A, 1996, 5). Onderwerp van aandacht waren belas-

tingfraude en sociale zekerheidsfraude. In de PIF-periode werd binnen het OM het Bureau 

Fraudebestrijding opgericht. Voor 1993 was voor het PIF fl8 mm n beschikbaar en voor de jaren 1993 en 

1994 elk 1 23,7 mln. 

Het projectteam formuleerde in zijn plan van aanpak drie wegen waarlangs de bestrijding van frau-

de zou moeten worden geintensiveerd: 

1. intensivering van het overleg over fiscale en sociale zekerheidsfraude; 

2. verantwoorde verdeling van het voor de afdoening van extra fraudezaken beschikbare budget; 

3. organisatie van de managementrapportage betreffende fraude. 

Het onderscheid ZM en OM werd niet nadrukkelijk gemaakt omdat de arrondissementsbesturen 

(ondersteund door een gezamenlijke Directeur Gerechtelijke Ondersteuning) werd gezien als gespreks-

partner voor het PIF. 

Bij ZM en OM riep het PIF de verwachting op dat het aantal te behandelen fraudezaken zou toene-

men. Vanwege het complexe karakter van deze zaken en de lange behandelduur werd ontwrichting 

gevreesd van de reguliere zaaksverwerking. Bovendien werd vennoed dat de behandeling van fraude-

zaken extra specialistische kennis zou vragen. In het ressort Leeuwarden werd daarom, ondersteund 

door het PIF, besloten tot de experimentele instelling per 1 juli 1993 van een Noordelijke Fraudekamer 

als samenwerkingsverband tussen in eerste instantie drie rechtbanken, later uitgebreid met drie arron-

dissementsparketten. 

21 In 1998 werd de naam omgcdoopt in Ministericle Commissie bestrijding Fraude en Financieel-Economische criminaliteit (BFFEC) onder 
meer omdat het aandachtsgebied is verbreed met horizontale fraude. 
22 Vcrder bestaande uit de ministers van Financien, van Sociale Zakcn, en van Justitie, en uit de staatssecretarissen van Financien en van 

Sociale Zaken. 
23 Verder bcstaande Slit de directeuren-generaal van de bctrokken departementen. 
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De Noordelijke fraudekamer 

De Noordelijke rechtbanken zagen zich in 1992 mogelijk geconfronteerd warden met een hogere werklast voortyloeh 

ende uit de intensivering van de bestdding van fraudezaken. De mogelijke piekbelasting verdelen over drie rechtban-

ken zou wellIcht een gezamenlijk belang kunnen dienen en nivellerend kunnen werken. Daaraan lag de volgende ana-

lyse ten grondslag: 

• de extra belasting voor de rechtbank komt voort uit complexitet, dour van voorberelding, behandeling en afwer-

king; 

• de appelgevoeligheid van fraudezaken en de verwachting dat uitspraken vooral een v000rlopig karakter zouden 

dragen, zodat pas in tweede of derde instantie executeerbare jurisprudentie zou volgen; 

• kleine organisaties kunnen met moeite mensen en middelen vrijmaken voor langdurende procedures die speofiek 

specialistische kennis vragen; 

• gerechten waren niet berekend op de consequenties voor de capaciteit van ottingszalen, overwerk parketpolitie en 

bodes en infrastructurele kosten. 

Van interarrondissementelljke samenwerking werd ook een belangnike bijdrage verwacht voor de kwaliteit van de 

rechtshandhaving door de bevordering van specialistische kennis op het specifieke terrein van fraudebehandeling. Alt 

nevendoel zou van samenwerking een positief effect kunnen uitgaan naar andere terreinen. Per juli 1993 werd voor 

twee jaar het experiment aangegaan van een Noordelijke Fraudekamer. Er onstond een rezende rechtbank, geza-

menlijk samengesteld uit drie arrondissementen, met eens per 4 weken een otting bij toerbeurt in de deelnemende 

arrondissementen. Alle deelnemers aan de rechtbank werden, met behulp van de SSR, voorafgaande aan het experi-

ment opgeleid. In 1994 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en in 1995 een afrondende evaluatie. Op basis van 

de positieve uitkomsten is de experimentele status omgezet in een definitleve. 

In 1997 vonden 12 zittingen plaats (52 eindvonnissen): in 1998 11 zittingen (57 eindvonnissen). 

Het PIE werd per 31 december 1995 beeindigd. 

De instelling van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

Len belangrijke mijlpaal in dc ontwikkeling van publiek-private samenwerking was de installatie, 

door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, van het Nationaal Platform Criminaliteits-

beheersing (NPC) op 23 juni 1992. In 2002 viert het platform waarin vertegenwoordigers van overheid, 

bedrijfsleven en vakbeweging zitting hebben het I 0-jarig bestaan". Het staat onder voorzitterschap van 

de minister van Justitie. Het NPC biedt een kader gcricht op het terugdringen van velerlei vormen van 

criminalitcit door het nemen van initiatieven en op elkaar afstemmen van ontwikkelingen. De hoofdta-

ken van bet NPC zijn het genereren van kennis en inzicht, het adviseren van bedrijfsleven, politic en 

justitic, en het bevordcren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en justitie en politic (NIBE, 

1997, 175). 

In de relatie verzekeraars-justitie vond op 13 mci 1993 tijd ens deledenvergadering van het Verbond een 

bclangrijk moment plaats. De toenmalige staatsseeretaris van Justitie benadrukte dat samcnwerking tus-

sen overheid en verzekeraars bij preventie en aanpak van verzekcringsfraude vanzelfsprekend hoorde te 

zijn (Westerman, 1997, 5). 

De Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams 

In 1993 worden als gevolg van het Bijstandsakkoord tussen het tocrimalige kabinet en de Vercniging 

van Nederlandsc Gemeenten bij wijze van experiment vier Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams 

(RIF) opgericht, die zich sec richtten op de vier grote steden (in tegenstelling tot wat de naam zoo doen 

vermoeden). Door het bijeenbrengen van gegevens van verschillende controle- en opsporingsinstanties 

24 Bit het jublicumeongres in januari 2002 verscheen vain het NPC 'Haturp in veiligheidsrurg door Puhlieli-Prinuie Samenwerking' s  con 
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verwachtte men een betere coordinatie van onderzoeken en een beter inzicht in de oorzaken en structu-

ren, die aan sociale zekerheidsfraude ten grondslag liggen (Van Ruth/Laemers, 1998, 3). De RIF's zijn 

samenwerkingsverbanden van arbeidsinspectie, belastingdienst, sociale diensten en de uitvoeringsin-

stellingen OM en politic. De RIFs kregen als taak het vergaren van kennis over de gelegenheid tot frau-

deren, het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen voor preventie op administratief en 

bestuurlijk niveau. In 1998 is een vijfde RIF opgericht, gevolgd door nog twee in 1999. 

Melding Ongebruikelijke transacties 

In 1992 hebben 14 financiele instellingen aan de DCRI gevraagd of men daar, vooruitlopend op de 

meldplicht, informed l verdachte transacties zou kunnen melden. Men wilde niet het risico lopen dat als 

gevolg van de aangepaste helingbepalingen, schuld- of opzetheling ten laste zou worden gelegd wan-

neer transacties zouden worden uitgevoerd met geld dat mogelijk was verkregen uit criminele activitei-

ten. Het op deze wijze ontstane informele meldpunt werd ondergebracht bij de afdeling Fraude en 

Falsificaten van de DCRI (Terlouw en Aron, 1996, 60). 

Op 1 februari 1994 werd de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) van lcracht, als 

gevolg waarvan financiele instellingen (in eerste instantie banken, verzekeringsmaatschappijen, effec-

tenbedrijven, beleggingsinstellingen en diegenen die wisseltransacties verrichtten, vanaf 1995 ook casi-

no's en creditcard-organisaties, later gevolgd door instellingen die zich bezighouden met money trans-

fer) verplicht werden om ongebruikelijke transacties te melden aan een centraal meldpunt. Gelijktijdig 

werd ook de Wet Identificatie bij Financiele dienstverlening (WIF) van kracht die een uitbreiding en 

aanscherping inhield van de plicht van instellingen tot het identificeren van clienten in het geval van een 

aantal dienstverleningen. 

2.1.3 1995 -2000: Aandacht voor de private sector 

De beleidsontwikkelingen in de fraudebestrijding worden in deze periode enerzijds beheerst door 

(al dan niet vermeende) malversaties rond de beurs en aan de andere kant door onvrede over het gebrek 

aan belangstelling voor de bestrijding van de horizontale fraude. Tegen de achtergrond van snelle en 

ingrijpende ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie, toenemende internationali-

sering en professionalisering van de financiele wereld zijn in deze periode de financiele toezichtswet-

geving en de uitvoering door de toezichthouders, de Nederlandsche Bank NV (DNB), de Stichting 

Toezicht Effectenverkeer (STE) en de verzekeringskamer, gemoderniseerd (Integriteitsnota, 1997). 

Op 1 januari 1995 is de Wet inzake de wisselkantoren (Wwk) in werking getreden, met als hoofd-

doel het tegengaan van het witwassen van misdaadgelden. De Wwk maakt het mogelijk malafide wis-

selkantoren de toegang tot de markt te ontzeggen. 

In mei 1995 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister van Justitie bij 

brief haar zorgen kenbaar over het gebrek aan aandacht voor de bestrijding van bancaire fraude. Op 16 

april 1996 vond een gesprek plaats tussen minister en vertegenwoordigers van de private sector. Twee 

onderwerpen stonden op de agenda: de opheffing van de Recherchedienst Betalingsverkeer en de resul-

taten van de meldingsplicht in het kader van de wet MOT. 

In 1995 signaleerde de parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden een afnemende aan-

dacht voor fraude in de periode na de geruchtmakende fraudezaken van begin jaren '80. Zij schreef dit 
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onder andere toe aan: 

• de teleurstellende resultaten van de strafrechtelijke aanpak; 

• de toegcnomen zorg bij openbaar bestuur en justitie voor de vciligheid op straat; 

• de opkomst van het fenomeen georganiseerde misdaad rood 1990; een ondcrwerp waarop publieke 

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

Gezien de lijst van beleidsontwikkelingen is het standpunt van de commissie op zijn minst opvallend te 

noemen. 	 • 

In 1995 heeft het NPC de Stuurgroep Financiele Instellingen in het leven geroepen die o.a. concre-

te voorstellen moest doen ter (meetbare) beheersing van criminaliteit, waarbij fmanciele instellingen 

waren betrokken, als slachtoffer of als intennediain 

Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie bracht de Recherche Advies Commissie in 1996 een 

advies uit over publiek-private samenwcrking tussen verzekeraars en politie/justitie en dan met name 

voor wat betreft de informatie-unwisseling. De Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie had in 1995 

ook al tot samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verzekeraars en politie/justitie geadviseerd. 

De beleidsontwikkeling van de fiscale-fraudebestrijding kreeg in mci 1996 een nicuwe impuls in de 

kabinetsnota inzake `Maatregclen ter intensivering van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik 

van de belasting en douanewelgeving I 996-2000'" (Ministeries van Binnenlandsc zaken/Financien/- 

Justitie, 1996). De nota was noodzakelijk als gevolg van ontwikkelingen in de samenleving, informa-

tictechnologie en de internationalisering. 

Op 11 september 1996 bespreekt de minister van Financier) met de vaste Kamcrcommissie voor 

Financien, een notitie inzake dc handhaving van de integritcit in het effectenwezen". Aanleiding voor 

de notitie waren de beursaffaircs met de commissionairs Nusse Brink en Regio Effect. De in de notitie 

voor eind 1997 aangekondigde voortgangsrapportage verandert onder invloed van een aantal recente 

gebeurtenissen rond de beurs (de start van wat later als Operatic Clickfonds" bekend zou worden), in 

de op 19 december 1997 verschencn Nota Integriteit Financiele Sector". Dcze nota bevat ecn aantal 

tnaatregelen, waaronder de overweging om een Financieel Expertise centrum in te stellen (FEC, zie § 

21.3). 

Op 17 oktober 1996 bespreken de vaste Kamercommissies voor Financien en voor Justitie de evaluatie 

van de Wet MOT (Integriteitsnota, 19 december 1997, 38). Geconstateerd wordt dat de Wet MOT ade-

quaat is, maar ook nog valt te verbetcren. Aan de Kamer zijn toczeggingen gcdaan met betrekking tot 

(Ministerie van Financier), 4 juni 1997): 

• versterking van het meldpunt, o.a. door verbetering van het geautomatiseerde verwerkingsproces en 

door verhoging van de deskundighcid van het personeel; 

• afstemming van bewerking van verdachte transacties door de DCRI met het meldpunt om doublu-

res in de bewerking te vermfiden; 

• stroomlijning van de procesmatige venverkingen van meldingen door opsporingsinstanties; 

• vcrhoging van de bekwaamheid inzake financieel rechercheren. 

Project Met Kennis Bestrijden 

In maart 1997 gaat voor drie jaar het project `Met Kennis Bestrijden' (MKB) van start als gem- 

25 Kamerstukken II. I 7050, nr. 201 
26 Kamerstukken II, 1996-1997. 24 456 en 24 796, Cr- 13 
27 Operatic ClIcklonds had tha. betrekking op witwassen, het gehruik van coderekeningen en de handel met voorkermis door ten aanta1 

64 	vermogensbehcerders en commissionairshedrrven. Op 24 oktoher 1997 kwarn de rook near buiten 	gevolg van huiszoekingen en aan- 
houdingen op do effectenbeurs van Amsterdam. 
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menlijk 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. In oktober 1999 is het project forrneel afgesloten. In november 1999 is het eindverslag van 

het projectteam verschenen". 

Ontwikkeling fraude -OM 

De tussenrapportage en de lopende ontwikkelingen binnen het project financieel rechercheren ter 

vorming van de IFT-structuur (zie § 2.2), 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. 

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

wege de samenhang tussen horizontale en verticale fraude, zijn de ontwikkelopdrachten samengevoegd. 

Onder voorzitterschap van mr. R.J. Manschot werd het Ontwikkelteam Fraude opgericht en gevraagd 

om aan te geven op welke wijze het OM zich zou moeten organiseren om effectief invulling te kunnen 

geven aan de leiding over de opsporing en 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 ver-

scheen in november 1997 het rapport Zicht op fraude. Voorgesteld werd om het Fraude OM een duide-

lijker 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 at een dergelijk samenwerkingsverband gecreeerd en waren tussen enkele arrondis-

sementen in het oosten van het land voorbereidingen daartoe gaande. 

Op 26 juni 1997 verzochten de vaste kamercommissies voor de Rijksuitgaven, voor Justitie, voor 

Financien, voor Sociale Zaken en werkgelegenheid en voor Europese zaken om een jaarlijkse integrate 

rapportage over het M&0-beleid. Tot op dat moment rapporteerden de betrokken departementen afzon-

derlijk via de begrotings- en verantwoordingscyclus". 

In april 1998 verscheen de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 3 ', inzake maatregelen ter 

intensivering van de fraudebestrijding. De inhoud bevatte weinig fundamentele veranderingen van het 

beleid. Het accent lag op kwaliteitsverbetering en het opheffen van de experimentele status van de inter-

regionale fraudeteams. 

Op 14 december 2000, werd het rapport `Opsporing en vervolging van fraude'" van de Algemene 
Rekenkamer aangeboden aan de Kamer. De belangrijkste conclusie van het rapport is 'dm op het terrein 

van de fiscale fraude en de sociale zekerheidsfraude het risico bestaat dat een geval van harde (opge-
spoorde) fraude onbestraft blijft'. De Rekenkamer constateerde verder dat het ontbreekt aan precieze 

beleidsinformatie over de afdoening van fraude. 

29 Met Kennis Bestreden, eindverslag van het projectteam, november 1999 
30 Voortgangsrapportage fraudebestrijding 1997, Brief van de Minister van Justitie van 30 januari 1998, Kamerstukken II, 1997-1998, 17050, 
nr. 202 
31 Brief minister van Justitie van 9 april 1998, Kamerstukken II, 1997-1998, 17 050, nr. 203 
32 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 555, nrs. 1-2 
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2.1.4 2001- 	• toenemende internationalisering 

Bij brief van 5 oktober 2001" heeft het kabinet aan de Tweede kamer het actieplan Terrorisme-

bestrijding en veilighcid geprescnteerd. Hoofdstuk 5 daarvan heeft betrelcking op de integriteit van de 

financiele sector en terrorismebestruding. Het bevat 13 acticpunten waaronder de toezegging te zullen 

komen met ecn Nota Integriteit financiele sector en tcrrorismebestrijding. Op 16 november 2001 werd 

de nota" aangeboden aan dc Kamer. De nota kent drie uitgangspunten: 

• een systematische ontsluiting van de financiele stromen in dc economic, door adequate financiele 

toezichtwetgeving; 

• adequate wet- en regelgeving om infonnatie die uit financiele stromen bcschikbaar komt op een 

goede manier te kunnen gcbruiken voor de opsporing en vervolging van tcnorisme; 

• efTectieve handhaving en uitvoering van de gcnoemde wet- en regelgeving. 

Mede onder invlocd van de gebeurtcnissen van 11 september 2001 is de Internationale aandacht 

voor financ ice] rechercheren verder toegcnomen en zal die ook de nationale ontwikkelingen in ons land 

verder beinvloeden. Het eerste teken daarvan is de extra plenary van de FATF van 29 en 30 oktober 

2001. Daar is besloten de werkzaamheden uit breiden met de bestrijding van de financiering van het ter-

rorisme. Acht specificke aanbevelingen zijn daartoe aangenomen. 

Vcrwacht mag wordcn dat de nieuwe fraudenota voor de jarcn 2002-2006 zal aansluiten op de inter-

nationale ontwikkelingen. 

2.2 De ontwikkelingslijn van het financieel rechercheren 

De ontwikkelingslijn van het ti nanc i eel rechercheren komt voort uit de bestrijding van de finan-

cieel-cconomische criminaliteit in het algemeen en van fraude in het bijzonder. In 1985 verscheen het 

beleidsplan 'Sainenleving en criminaliteit' waarin voor het eerst door de regcring aandacht werd 

gevraagd voor de aanpak van dc georganiseerde criminaliteit. Alle bestaande mogelijkheden om zware 

criminelen het door criminele activiteiten verkregen vermogen af tc nemen, moesten worden benut. 

Vennogenssancties wcrden volgens het kabinet te weinig toegepast door bewijs- en verhaalsproblemen 

(Samenleving en criminaliteit, 1985, 93). 

Op 15 maart 1985 werd door de recherche Advies Commissie (RAC) de werkgrocp 'Financiele 

facetten van emstige vomien van criminaliteir ingesteld. Dc werkgroep Icreeg o.a. als opdracht het doen 

van aanbevelingen tot vcrbetering van het gebniik van de bestaande wettelijke mogelijkheden om uit 

misdaad verkrcgen vermogens aan te tasten, en het doen van aanbevelingen ter verbetering van de wet-

telijke mogelijkheden zelf. In 1987 verschecn het rapport van wcrkgroep, in de volksmond al snel aan-

geduid met het Plukze-rapport. Dc werkgroep signalcert dat (Pheijffer c.s., 1997, 13): 

• de opsporings- en vervolgingspraktijk op dat moment felt- en dadergericht is met als doe het ver- 

krijgen van een veroordeling, met onvoldoende aandacht voor de opbrengsten van criminaliteit; 

• Cr een aantal praktische problemen bestaat waardoor de politic zich alleen al op grond van doelma-

tigheidsovcrwegingcn beperkt tot naspeuringen met betrckking tot bewijsbarc feiten en te vervol-

gen daders. 

33 Kamcrstukken 11, 2001-2002, 27 925. nr. 10 
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In 1986 werd de ministeriele werkgroep `Legislatieve projecten vermogenssancties' ingesteld. In 

1998 verscheen het rapport dat in de dagelijkse omgang het `Schudze-rapport' werd genoemd. De rap-

portage bevatte een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden zou bieden om wederrechtelijk verkregen 

voordeel af te romen. 

Onder invloed van de aangehaalde rapporten, ontwikkelde zich eind jaren tachtig 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' leidde tot experimenten met in de politiekorpsen ondergebrachte Bureaus 

Financiele Ondersteuning (BFO's). In de BFO's werkten politie en Belastingdienst/F1OD samen (ACC, 

1995a, 2). De BFO's waren vooral gericht op ondersteuning van de reguliere politic bij lokale of regio-

nale onderzoeken om de door criminaliteit verkregen winsten zichtbaar te maken en voor ontneming in 

aanmerking te laten komen. 

In 1989 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 expe-

riment werd voorgesteld in de periode 1990 tot en met 1995 een landelijk netwerk van BFO's op te zet-

ten die zich zouden richten op het ontnemen van door drugshandel wederrechtelijk verkregen voordeel. 

In 1994 bestond er een landelijk dekkend netwerk van 22 BFO's. 

Op 1 maart 1993 zijn het Wetboek van Strafrecht (WvSr) en het Wetboek van Strafvordering 

(WvSv) verruimd om de mogelijkheid van ontneming van WVV uit te breiden (Nelen/Sabee, 1998, 

1).De maatregel kan sindsdien worden opgelegd ter ontneming in relatie tot het feit waarvoor iemand is 

veroordeeld, en bij: 

• soortgelijke feiten; 

• feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd; 

• andere feiten waarvan aannemelijk is dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. 

Andere wijzigingen zijn het invoeren van een aparte ontnemingsprocedure die naast de behandeling van 

het gronddelict kan lopen, het invoeren van het strafrechtelijke financieel onderzoek (SFO), verruiming 

van de mogelijkheden voor conservatoir beslag en verruiming van de executiemogelijkheden voor ver-

mogenssancties. 

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

commissarissen een themadag over financieel rechercheren. Een van de uitkomsten was dat de politic 

emst 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 en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Financien, 

betreffende de inzet van FIOD-deskundigen binnen de politic in het kader van de BFO's. Reden voor 

de ACC om zich af te vragen wat de politic zelf inmiddels had gedaan aan het doorontwikkelen van 

financieel rechercheren. Zij stelde vast dat de politic een zo groot mogelijke onafhankelijkheid diende 

na te streven op het gebied van financieel rechercheren waardoor het tevens een volwaardige gespreks-

partner in de samenwerking met Bijzondere Opsporingsdiensten zou zijn (ACC, 1995a, 1). 

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 de expertise van de 
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wercld buitcn de politic zichzelf verder ontwikkelde en dat de opsporingsfunctie van de politic gemar-

ginaliseerd dreigde te worden ten opzichte van de BOD'en. Er moest volgens de ACC beweging korner' 

en financieel rechercheren zou zich moeten ontwikkelen tot 'de belangrijkste basis onder de opsporing'. 

De cerste verhoren door de Parlementaire Enquete Commissie opsporingsmethoden wezen toen even-

eens in die richting. 

De Raad van HoofdCommissarissen (RvH c) stemde begin oktober 1995 in met het ACC-advies om 

een ad hoc werkgrocp opdracht te geven de bestaande situatie binnen de regiokorpsen met betrekking 

tot initiatieven ten aanzien van financieel rechercheren in kaart te brengen. De wat defensieve opdracht-

verstrekking als reactie op de macht van de BOD'en, werd door de werkgroep niet gcvolgd. Zij signa-

leerde geen machtspolitieke, maar een aantal inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van de crimi-

naliteit die nopen tot het leggen van nieuwe accenten in de opsporing: 

• toenemende professionalisering van criminaliteit; 

• verbreding van criminaliteitsvortnen en de verwevenheid met bedriffsprocessen: 

• een toename van (illegale) intemationale geld- en goederenstromen. 

In die opsporing zag zij ook een aantal in het oog springende zaken: 

• traditionele recherchemethodieken en technieken die werden uitgehold; 

• de behocfte aan vcrdere profcssionalisering door gcbruik te maken van dcskundigen buiten het 

opsporingsapparaat; 

• het strevcn naar integrale aanpak: het samengaan van meerdere facetten uit diverse disciplines. 

Inmiddels was in februari 1996 het rapport van de Enquetecommissie opsporingsmethoden ver-

schenen. De commissie reageerde verontrust over het gcbleken gebrek aan zicht op financieel econo-

mische criminaliteit. 

In 1996 verscheen de tussenevaluatie van de wet MOT. In de aanbevelingen wordt de noodzake-

lijkheid benadrukt om diepgaand te investeren in het vergroten van de expertise binnen het opsporings-

veld betreffende financieel rechercheren en financiele criminaliteit (Terlouw en Aron, 1996, 14). 

In 1996 verscheen ook de tusscnevaluatie van de ontnemingswetgeving, waarin ook het functione-

ren van de BFO's wordt belicht (Nelen, 1996). De onderzockers zien een verschuiving ontstaan van de 

aandacht voor ontneming naar recherche- en analyseactivitciten. Door anderen wcrd deze verschuiving 

juist tocgejuicht. maar de onderzoekers zagen het als een dreiging voor de opbrengsten van dc BFO's. 

De aanbevclingen in het ACC-advies leidden tot de instelling van de Stuurgroep Financieel 

Rechcrcheren door de RvHc en het college van PG's, met als opdracht tot voorstellen te komen om 

financieel rechereheren binnen drie jaar een vaste positie in de handhavingsketen te geven (Stuurgroep, 

1999, 2). Begin oktober 1996 stelde de stuurgrocp de doelstelling vast van het project en de drie deel-

projecten: 

I. horizontale-fraudebestrijding; 

2. georganiseerde criminaliteit; 

3. ontneming. 

Sinds de instelling van de stuurgroep krijgt het onderwerp financieel rcchercheren ook een, zij het 

bescheiden, plaats in de voortgangsrapportages van het kabinet, vooral toegespitst op de bestrijding van 
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de horizontale fraude. 

Op 23 oktober 1996 vond het congres Blik op de buit` plaats met betrekking tot de financieel-straf-

rechtelijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. In de literatuur wordt dit moment veelvuldig aan-
gemerkt als een omslag in het denken over financieel rechercheren. Met name voor verbreding van de 

aandacht van het financieel rechercheren van ontneming naar bewijsvoering. 

Het eindrapport van de stuurgroep financieel rechercheren zou eind 1998 worden gepresenteerd. De 

Minister van Justitie verzocht 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 ver-

slag van de stuurgroepvergadering van februari 1997, gingen haar gedachten daarbij uit naar een lande-

lijk fraudeteam. 

Op 5 mei 1997 kwam de stuurgroep financieel rechercheren met een Interim-advies (Stuurgroep, 

1995a) waarin een ruwe schets wordt gegeven van de omvang van horizontale fraude op de verschil-

lende 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 het IFT-concept. 

Eind januari 1998 werd het eindrapport van het project FR aangeboden aan de Ministers van Justitie 

en Binnenlandse Zaken. Inmiddels had het Interim-advies geleid tot de keuze voor het oprichten van 

interregionale fraudeteams. De implementatie van de eerste vier daarvan heeft in 1998 plaatsgevonden. 

Op 17 maart 1998 vond de eerste themadag plaats van het project FR naar aanleiding van het ver-

schenen eindrapport. De toenmalige minister van Justitie betoogde in haar inleiding dat bij FR zo min 

rnogelijk externe deskundigheid moest worden ingehuurd tijdens de eerste fasen van het onderzoek. De 

overheid moest zich niet afhankelijk maken van derden (Projectbureau, 1998a, 5). 

In oktober 1998 verscheen de eindevaluatie van vijf jaar ontnemingswetgeving". Met als Can van 

de conclusies dat de resultaten van voordeelsontneming tot dan toe zijn tegengevallen. 

In december 1998 verscheen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

van Justitie het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 (BNP). In de paragraaf `Zware, georgani-

seerde criminaliteit', wordt onder de noemer Fraude de doelstelling van het project FR herhaald. 

Opleidingen en het IFT-concept worden gezien als belangrijkste beInvloedingsinstrumenten. 

In 1999 verscheen de tussentijdse evaluatie van het IFT-concept. Aanbevelingen werden gedaan om 

het concept meer in overeenstemming met de doelstelling te doen functioneren 

In 2001 wordt op basis van onderzoek door het WODC een nieuwe ontnemingsnorm geIntroduceerd 
die de oude norm, gebaseerd op een aantal ontnemingszaken per officier van justitie, gaat vervangen. 

De nieuwe norm bestaat uit een ontnemingsbedrag per arrondissement voor politierechterzaken en een 
norm voor het aantal zaken dat is aangebracht bij de meervoudige kamer. 

I 35 Ncicn, J.M., Sabcc, V., Het verntogen te ontnetnetz, Evaluatie van de ontnetningswetgeving — eindrapport, WODC, 1998 
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2.3 Ref lectie 

Het beleidsproces 

Deze evaluatie is gericht op het project FR en als bijzonder element daarvan het IFT-concept. Het 

beleidsproces dat heeft geleid tot de kcuze voor het project financieel rechercheren (en daarbinncn voor 

het IFT-concept) wordt gekenmerkt door pragmatisme: reageren op de feiten en omstandigheden die 

zich voordoen en daarbij zoveel rnogelijk gebruik maken van de condities zoals die op dat moment voor 

handen zijn. Meer wetenschappelijk laat het beleidsproces zich typercn met tocpassing van de model-

len voor beleidsvorming zoals Glasbergen die in zijn sociaal-wetenschappelijke analyse van overheids-

beleid onderschcidt (1984, 49). De beleidsontwikkeling ter intensivering van bet financicel recherche-

ren (maar ook van de horizontale fraudebestrijding) blijkt zich te gedragen volgens wat hij noemt 'het 

incrementele model'. In dat model reageren beleidsvonners pas als er zodanige spanningen optreden 

tussen gevestigde handelwijzen en onbevredigde behoeften, dat optreden onvermijdelijk wordt. Liefst 

passen bcleidsvormers zich zoveel mogelijk aan. Het zoeken naar voor velen bevredigendc oplossingen 

is een bclangrijk doe!. Stcrke veranderingen van de status-quo worden venneden. 

Glasbergen onderscheidt zes stappen waarlangs incrementele besluitvonning verloopt. Deze stap-

pen lopen wij tangs en kleuren ze in vanuit de ontwiklceling van het project financieel rechercheren (bier 

en daar lopen wij daarbij enigszins vooruit op nog volgende hoofdstukken). 

1. De selectie van doelen en middelen in het kader van financieel rechercheren zijn nict als afzonder-

lijkc fasen te onderscheiden; ze lopen gclijk op (zie de verschillende deelrapporten in deel III van 

dcze evaluatie), en ook nog naast elkaar in verschillende sectoren (OM, politic, BOD'en, marktpar-

tijen). In het Interim-advies van de stuurgroep staat zelfs met zoveel woorden dat de eerstc vier 

(pilot)IFT's nog zicht moeten geven op de omvang van de fraudeprobletnatiek en de bruikbaarheid 

van deze IFT's als wijze van aanpak (Stuurgroep, 1997. 3). 

2. Naar de redenen waarom het tot 1996 niet lukte om financieel rcchercheren binnen de regulicre poli-

tic verankerd te krijgcn is destijds onvoldoende naspeuring gedaan. Een aantal nonnatieve opvat-

tingen daarover is voor waar aangenomen. Er is ook geen brede studie gedaan naar altematieve vor-

men om de integratie van financieel recherchcren te bereiken. Hetzelfde geldt de wijze waarop de 

aanpak van de horizontale fraude is ingevuld. Een altematief is uitgewerkt en daarop voortbouwend 

zijn, zowel in het project FR als in de keuze voor de horizontale fraudebestrijding, steeds verande-

ringcn aangcbracht zodat mocilijk valt tc onderscheiden wat nu precies de oorspronkelijke situatie 

was. 

3. In de plannen voor het project FR en de daarvan deeluitmakende activiteiten zijn slechts enkele aan 

die plannen verbonden consequenties geanalysecrd. Op cen enkele positieve uitzondering na ont-

breckt het in de voorstellen aan risicoparagrafen. Analyses van de cultuur waarbinnen de plannen 

diendcn te worden gerealiseerd, nitmondend in varianten van een daarop toegesneden veranderkun-

dige aanpak. ontbreken volledig. 

4. Er is geen sprake van cen vaststaande probleemdefinitie. De deelrapporten en het eindrapport ken-

nen verschillende vertrekpunten die ook tijdens de looptijd wisselen zonder dat daartoe onderbou-

wing wordt aangcdragen. In het kader van de bestrijding van de horizontale fraude is Cr gestart met 

een inschatting van de fraudeomvang, waama die omvang steeds opnieuw ter discussic is komcn te 

staan en opnieuw is gedefinieerd en gewogen (overigens zonder dat daaruit consequenties voor pri-

oritering zijn getrokken). 

70 



5. Uit de interviews komt naar voren dat de test voor een goed project FR (net als die van een goede 

wijze van fraudebestrijding) eruit bestaat dat meerdere mensen zich in die wijze kunnen vinden. De 

inhoudelijke vorm, kwaliteit en opbrengst van de gekozen inrichting, lijkt er minder toe te doen. 

6. De beleidsvorming in het kader van het project FR is stapsgewijs verlopen en meer gericht op het 

wegnemen van imperfecties in het heden (bijschaven, praten, en nog eens praten) dan op het reali-

seren van de gewenste toekomstige situatie. De verslagen van de vergaderingen van de implemen-

tatiestuurgroep zijn een illustratie van ad hoc keuzes op basis van beperkte informatie. 

Respondenten zien de beschreven verschijnselen als kenmerken van het zogenaamde `poldermo-

del'. Het voordeel van deze manier van beleidsvorming is dat snel gestart wordt met wat aan informa-

tie 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 stuurgroepvergaderingen. Nadelen zijn dat een duidelijke koers en 

eindcoordinatie van de verschillende ontwikkelingslijnen ontbreken. Er is bovendien niet een oor-

spronkelijke 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 over-

gezet naar andere situaties. Andere beleidsprocessen op dit niveau kennen een eigen dynamiek en zul-

len 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 het project 

FR heen en is bepalend geweest voor inrichting, sturing en voortschrijdende ontwikkeling van het pro-

ject. 

Op basis van het verloop van het beleidsproces introduceren wij de volgende hypothese: als het van 

groot belang is dat een projectresultaat niet gewijzigd wordt in de besluitvonningsprocedure, dan is het 

te overwegen het er `vrij snel doorheen te duwen'. 

Financieel rechercheren ten opzichte van financieel -economische criminaliteit 

Financieel rechercheren op zich is geen nieuw fenomeen. De FIOD houdt zich at sinds de jaren vijf-

tig bezig met de inzet van financieel-technische instrumenten om frauduleus handelen op het spoor te 

komen, te ontwarren en te voorzien van adequate opvolging. Maar die inzet vond in eerste instantie 

plaats in de sfeer van de belastingfraude. Intensivering van de aanpak van deze en andere verticale frau-

de heeft de ontwikkeling van het financieel rechercheren lange tijd gedomineerd en doet dat, ondanks 

de toegenomen aandacht voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, in feite nog. Met de 

keuze voor een project financieel rechercheren als uitkomst van het herhaald op de trom slaan van een 

aantal politiemensen uit de ACC (in het verlengde van de Parlementaire Enquetecommissie 

Opsporingsmethoden), lag er de kans en leek er de noodzaak te zijn om het financieel rechercheren dui-

delijk te positioneren. Maar ook die poging is, zoals op een aantal punten in deze evaluatie verder zal 

worden geadstrueerd, fors beInvloed door de dominante ontwikkelingslijn van de bestrijding van de 

financieel-economische criminaliteit. Het was de keuze voor intensivering van de horizontale fraude die 

het project financieel rechercheren uit koers heeft geduwd. De impact van het Interim-advies dat zich 

uitsluitend richtte op deze vorm van fraude, is tot nu toe veel groter geweest dan de impact van het rui- 
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met opgezette Eindrapport Financieel Rechercheren. De projectaandacht is na het goedkeuren van het 

Interim-advies vooral uitgegaan naar het 1FT-concept en de aanpak van de horizontale fraude (zic 

hoofdstuk 3). 

De nationale aandacht voor de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit is dominant 

geworden ten opzichte van het financieel rechercheren. Hoewel de begrippen om bun verschillende 

betekcnis niet naast elkaar kunnen worden gezet, worden ze in diverse belcidsdocumenten en in de prak-

tijk nogal eens aan elkaar gelijk gcsteld en in een adcm genoemd. De definitie van financieel recher-

cheren zoals geintroduceerd in § 1.6, beperkt zich niet tot financicel-economische criminaliteit en zelfs 

niet tot het strafrecht. De koppeling met financieel-economische criminaliteit konn niet in de definitie 

voor, en de opstellers (Phefifier c.s., 1997) leggen in hun bock dat geheel aan het financieel recherche-

ten is gewijd, ook gcen bijzonder verband tussen financicel rechercheren en financieel-econoinische cri-

minaliteit. Inhoudelijk zict dat verband er strikt genomen niet anders uit dan dat tussen financieel 

rechercheren en woninginbraken (zie figuur 2). 
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FIGUUR 2: POSITIONERING VAN HET INSTRUMENT FINANCIEEL RECHERCHEREN (EN ANDERE INSTRUMENTED) 

TEN OPZICHTE VAN DELICTSOORTEN 

Op inetaniveau laat zich de vraag stellen welk(e) mcchanismc(n) ervoor verantwoordelfik is (zijn) 

dat het instrument financieel rechercheren vooral wordt verbonden met de aandacht voor financieel-eco-

nomische criminaliteit en die voor fraude in het bfizonder. De evaluatie levert daarvoor een aantal indi-

caties op, die deels met elkaar samenhangen. 

• In de belevingswereld van het veld (met name voor wat betreft het niveau van de uitvoering in het 

OM en bij de politic) en bij het bredere publiek roept de term 'financieeP associaties op met frau-

de. Hun referentiekader op dit niveau bestaat nauwelijks uit noties over het volgen van boekhoud-

sporen en het doorgronden van administraties. Op het gebied van fraude is bij wijze van spreken 

iedereen deskundig op basis van de eigcn trues, of de verhalen van anderen daarover, met verzeke-

ringsclaims, het invullen van de belastingaangifte of het declaratiefonnulier voor de werkgever. 

• In de media worden fraudezaken groot uitgemeten. Operatie Clickfonds, de zaak Peper, de 

Bouwfraude, en de H130-fraude zijn in het oog springendc voorbeelden die vocding gcven aan de 

associatie financieel recherchercn en fraude. lnfonnatie uit de media lijkt een belangrijke bron te 

zijn van beinvloeding voor verschillende niveaus. De media bieden toegankelijke informatie in ecn 

notendop, die en gemakkelijk ingaat. ledereen leest de krant, wat niet geldt voor de onderliggende 

brondocumenten die wellicht een genuanceerder beeld te zien geven. 



• Organisaties richten zich op het primair proces waaraan ze hun bestaan ontlenen (Kastelein, 1990, 
95). Daarop worden ze afgerekend. Kerntakendiscussies zijn op dat fenomeen terug te voeren. In 

het krachtenveld zijn er weinig actoren die hun bestaan ontlenen aan het financieel rechercheren. 

Voor de meer machtige spelers is het bestaan verbonden met bepaalde verschijningsvon -nen van 

financieel-economische criminaliteit (zoals de vakdepartementen, de BOD'en, de marktpartijen). 

Zij betrekken de instrumentele visie vanuit financieel rechercheren zo sterk op de eigen focus dat 

die daarmee wordt geidentificeerd en eraan gelijk wordt gesteld. 
• De diverse kabinetsnota's en jaarlijkse voortgangsrapportages roepen niet alleen qua naamgeving, 

maar ook qua inhoud sterke associaties op met fraudebestrijding. Financieel rechercheren vormt een 

marginaal onderdeel van de rapportages. Van dat deel krijgt vervolgens de bestrijding van de hori-

zontale fraude ook nog de meeste aandacht. Dat genereert bij de lezer daarom ook geen aandacht 

voor financieel rechercheren. Van de moeizame voortgang van bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

opleidingen op het terrein van financieel rechercheren (wat toch werd gezien als het instrument om 

de doelstelling van het project FR waar te maken) hebben maar weinig mensen kennis genomen. 

• Het voordeel van het terrein van de financieel-economische criminaliteit is dat het ondanks het grote 

aantal actoren toch gemakkelijk is af te bakenen. Actoren zijn aanwijsbaar op basis van toegedeel-

de fraudeterreinen en daaraan gekoppelde overlegsituaties. Bij financieel rechercheren is dat lastig 
omdat het gaat over alles en iedereen. Het beperkt zich niet tot een bepaald domein. 
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Hoofdstuk 3 	INRICHTING VAN HET PROJECT FR 

Een van de onderzoeksvragen die aan deze projectevaluatie ten grondslag ligt informeert naar de 

juistheid van de gekozen projectmatige aanpak. In dit hoofdstuk wordt die vraag benaderd vanuit 

de organisatie van het project FR dat als landelijke hulpstructuur in het !even is geroepen om 

betreffende financieel rechercheren aanbevelingen te doen (ontwikkelfase van 1996-1997) en deze 

vervolgens te realiseren (implementatiefase van 1998-2002). Dat loopt vooruit op de delen III en IV 

van deze evaluatie zodat de lezer de inhoud van die delen kan plaatsen tegen de achtergrond van 

de projectopzet. Als vorm voor het beoordelen van de inrichting van het project FR is gebruik 

gemaakt van het 'modulair basismodel' zoals Kastelein dat heeft toegepast in wetenschappelijke 

evaluaties van tal van projecten. Een afzonderlijke paragraaf 'reflectie' is achterwege gelaten 

omdat het hele hoofdstuk een dergelijk karakter heeft. 

3.1 Doelstelling project FR 

De nota `Financieel Rechercheren' van de ACC (RvHc, 1995c) was de basis voor de beslissing van 

de RvHc, gevolgd door het College van PG's, om een project te starten `waarin een gezamenlijke aan-

pak en een gedeelde verantwoordelijkheid tot uiting moest worden gebracht' om financieel recherche-

ren een prominente plaats te geven in onderzoeken naar strafbare feiten. De doelstelling van het daar-

toe in het leven geroepen 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'. 

De Startnotitie laat in het midden wat dient te worden verstaan onder integraal en handhavingske-

ten. Het rapport met het vliegtuigje waarop de Startnotitie is gebaseerd, bevat wel een aantal opmer-

kingen terzake. Maar die bieden geen bruikbare aanknopingspunten voor nadere inkleuring van de doel-

stelling. Dat rapport spreekt overigens wisselend over opsporingsketee en keten van de strafi-echtsple-

gine Uit de context van het ACC-rapport blijkt dat de opstellers vooral de politie, en in mindere mate 

het OM, voor ogen stond als organisatie waarop de ontwikkeling van het financieel rechercheren zich 

zou moeten richten. Vanuit de opdracht van de RvHc (RvHc, 1995b) om de politie voor wat betreft het 

financieel rechereheren nadrukkelijk te positioneren ten opzichte van de BOD'en, is dat ook begrijpe-

lijk. Die opdracht bevat overigens geen aanknopingspunten voor nadere afbakening van de doelstelling 

voor het latere project financieel rechercheren. 

Naast de overkoepelende doelstelling werden de volgende zeven subdoelstellingen voor het project 

FR verwoord (Stuurgroep, 1996). 

I. Het doen van aanbevelingen met betrekking tot organisatorische aspecten voor alle bij financieel 

rechercheren betrokken organisaties, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan onderlin-

ge samenhang. 

2. Het verbeteren, en waar nodig tot stand brengen van de communicatie: 

• tussen politic, BOD'en en Justitie; 

• met de private sector; 

• met partners in het buitenland; 

• met de vakdepartementen; 

36 Onder de noemer 'Het bceld voor de toekomst'schrijft het ACC-rapport: 'Het financieel rechercheren zal zich diencn tc ontwikkelen tot een 
integraal bestanddeel van de opsporingsketen. Aan de hand van de onderscheiden niveaus geen exclusief specialisme, maar docigericht maat-

werk vanaf de brcde basispolitiezorg tot strategische actic'. 
37 Aanbcveling 'H. Integratie in keten van strafrechtspleging', omschrijft: `Waarde van het instrument is pas optimaal am s ook de overige scha-
kels in de keten zich richten op de voor hen relevante aspecten van financiecl rechercheren'. 
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• met alle overige relevante partners. 

3. Net (doen) ontwikkelen van rnethoden om optimalc gegevensuitwisseling te verzekeren, gebaseerd 

op de onder 2. gesteldc communicatic. 

4. Het ontwikkelen (mogelijkerwijze samenbrengen) van een opleidingstraject dat de noodzakelijke 

deskundighcid garandeert om te komen tot volwaardig financieel rechercheren. 

5. Net ontwikkelen van methoden van financieel reehercheren. 

6. In nauw overleg met de afdelingen wctgeving van de diverse ministeries zorgdragen voor ontwik-

kelen en /of aanpassen van wet- en/of regelgeving. 

7. Net doen ontwikkelen en stimuleren van preventicve maatregelen. 

Gezien hun kcuze bij de start van het project, was de veronderstelling dat met realisatie van deze 

subdoelstellingen de algemenc doelstelling tevens zoo zijn bereikt. Niet duidelijk is van welke doe!-

stetting meer of minder effect mocht worden verwacht en wellicht daarom prioriteit zou genieten boven 

andere. Aan de kcuze voor doelstellingen beet) geen probleemanalyse ten grondslag gelegen. Dat is 

opvallend, omdat binnen de RvHc (en dan met name de ACC) in de jaren voor de start van het project 

FR herhaaldelijk het knelpunt was gesignaleerd dat politieregio's afspraken om cmst te maken met het 

geven van inhoud aan financieel rechercheren onvoldoende nakwamen. Alvorens een project te starten 

zou men verwachten dat de `waarom-vraag' achter deze inconsistcntie zoo zijn beantwoord. 

3.2 (Start)condities project FR 

Het project FR is in 1996 eigenlijk gewoon begonnen. De startnotitie beslaat slechts enkele pagi-

na's; er was geen doordacht projectplan en Cr was ook geen begroting. Opvattingen over wat het pro-

ject moest opleveren bleken uit de (sub)doelstellingen. Basale vragen werden wellicht wel gesteld, maar 

antwoorden zijn niet 'neer te achterhalen. Zoals bijvoorbeeld: 

• welke resultaten zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen; 

• welke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is daarvoor nodig binncn het project; 

• welke overlegstructuren zowel binnen als buitcn het project moeten daaraan dienstig zijn; 

• hoe worden besluitvormingsprocessen ingericht en wie heeft daarin welke rol; 

• hoeveel middelen zijn nodig voor de realisatie van de projectresultaten. 

Het project FR is samenvattend gestart volgens het principe van 'trial and error'. Aan de hand van 

de indeling die Kastelein in zijn organisatietheorie hanteert (Kastelein, 1990, 133) worden algemene 

conditics waaronder projecten functioneren beschreven. De auteur spreekt in dat verband over prajec-

tomstundigheden en omschrijft deze als volgt: 

• de mate van de aan het project toegekcnde urgentie door relevante actoren uit de projeetomgeving; 

• de door de staande organisatie beschikbaar gesteld personeelscapaciteit en middelen tencinde de 

projectdoelstelling te realiscren; 

• de afstand tussen het mach tseentrumhnachtscentra en de projectorgunisatie, die het in het kader van 

het project of de relevante omgeving voor het zeggen hebben; 

• de voor het vervullen van de opgave nodige deskundigheid op bijvoorbeeld het inhoudelijke beleid-

sterein, projecnnanagement, of samenwerkingsprocessen; 

• het gewicht dat door het veld wordt toegekend aan de gevolgen van het project voor hen als staan-

de organisatie. 

76 



Urgentie 

De mate van urgentie die bij de start aan het project FR werd toegekend verschilde sterk per actor 

en dan ook nog eens per projectactiviteit. Hoofdstuk 2 uit deze evaluatie illustreert dat met de schets 
van het beleidsproces dat heeft bijgedragen aan de keuze voor een project FR. De ACC had at meer-

malen vastgesteld dat de politic het financieel rechercheren niet opnam. De Parlementaire enquetecom-

missie Opsporingsmethoden had de noodzaak voor financieel rechercheren onderstreept vanuit de 
bestrijding van de georganiseerde- en organisatiecriminaliteit. De marktpartijen hadden hun urgentie at 

aangegeven tijdens het bezoek aan de minister van Justitie in april 1996. Maar die urgentie had vooral 

betrekking op de bestrijding van de horizontale fraude en daarbinnen voor wat betreft de actoren afzon-

derlijk ook nog hun eigen beleidsterrein. 

De urgentiebeleving om aan de slag te gaan was bij velen hoog, behalve binnen de lijnonderdelen van 

politic en OM. Afgaande op de aangehaalde ACC-rapporten, de verslagen van de stuurgroep financieel 

rechercheren en van de CCF, en de meningen van respondenten, beperkte de aandacht van de politic 

voor financieel rechercheren zich tot de BFO's, een aantal divisieschefs, en een enkele korpschef. Bij 

het OM beperkte het zich tot een paar fraudeofficieren. Volgens het `Projectplan opleidingentraject 

Financieel rechercheren OM' was dat anno 2001 nog weinig veranderd (SSR, 2001a, 5-6). Buiten dit 

beperkte gezelschap bij politic en OM speelde volgens vele analyses en verslagen vooral de werkelijk-

heid van moord, doodslag en drugscriminaliteit en had men weinig oog voor bijvoorbeeld fraudebe-
strijding. 

Constateringen die overigens de aanleiding voor het project FR vonnden, maar met het eenvoudigweg 

kiezen voor het inrichten van een project niet waren opgelost. Toen het project al gaande was, wees de 

evaluatie van de ontnemingswetgeving uit dat er een mentaliteitsverandering noodzakelijk was. Het was 

niet vanzelfsprekend dat met het aanreiken van instrumenten politic, OM en ZM zich er ook daadwer-

kelijk van gingen bedienen. 

De urgentiebeleving binnen het veld verliep volgens de eerder al beschreven tweedeling (zie § 2.3) 

tussen financieel rechercheren en de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Voor het eer-

ste bestond binnen met name de politic in principe wel belangstelling. Het was een opsporingsmetho-

diek die ingezet kon worden bij de bestrijding van vele delictsoorten. Het vroeg ook niet om ingrijpen 

in de beleidsprioriteiten; wat wel het geval was bij de intensivering van bijvoorbeeld de fraudebestrij-

ding. Respondenten gaven anno 2001 nog steeds aan dat dit thema niet kan rekenen op grote belang-

stelling van de reguliere driehoeken. 

Personeelscapaciteit en middelen 

De opdrachtgevers hebben bij de start gekozen voor een ambitieuze doelstelling maar die is niet 

doorvertaald in een inschatting van de projectcapaciteit die daarvoor nodig zou zijn. Respondenten ver-

schillen nauwelijks van mening dat het verschil tussen ambitie (nog los van het feit of die tiberhaupt 

gerealiseerd had kunnen worden) en de ter bereiking daarvan ingezette middelen veel te groot was. Een 

aantal knelpunten wordt genoemd: 

• een te geringe personele bezetting van het projectbureau; 

• gebrek aan bevoegdheden bij de projectleiding; 
• het ontbreken van inzicht in de praktische consequenties van het kiezen voor bepaalde doelstellin-

gen; 
• het ontbreken van prioritering van de projectactiviteiten (en daaraan ten grondslag liggende aanbe-

velingen); 
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• het ontbreken van eon projectbcgroting en van zeggenschap over de financiele middelen bij dc pro-

jectleiding. 

Afstand tot machtscentra 
De schets van het ondcrzoeksveld (zie § 1.7) word als onderdeel van een samenvatting van de onder-

zocksopzet ter voorbereiding gezonden aan alle respondenten. Velcn van hen ontlokte dat opmerkingen 

van 'afschuw' over de vole actoren die binnen het project con rol speelden en hun invloed uitoefenden. 

Kenmerkend voor het project FR is dat het niet Con machtscentrum kende, maar meerdere. Welke ver-

schilde per onderwerp. Voor het FRIS was het aanspreekpunt het Parket-Generaal als opdrachtgever 

voor het ontwikkelen van dat FRIS. Voor het ontwikkelen van opleidingen lag het bij het ministerie van 

Justitie en later BZK. Voor de financiering van de IFT's lag het bij allebei doze departementen. Voor wat 

bctreft de (implementatie)stuurgroep was vooral de voorzitter dc belangrijkste machtsfactor, nict in de 

laatste plaats vanuit zijn rol als portefeuillehouder fraude in het college van PG's. Voor alle machtscon-

centraties gcldt dat de projectleiding or rechtstreeks tocgang had. lilt het onderzoeksmateriaal blijkt dat 

dit Met berustte op eon nadrukkclijk afspraak maar op eon wederzijdse ajhankelijkheid tussen de 

machtscentra en de projectleiding. De projectleiding had, zeker naannate het project vorderde en de 

complexiteit crvan toenam, exclusief zicht op de lopende processcn. Aan hot oordeel van de projectlei-

ding over wat or in die processen nodig was om de voortgang to waarborgen werd grote waardc gehecht. 

Bovendien was het mocilijk eraan to twijfelen gezien de kennisvoorsprong die de projectleiding vanuit 

haar dagelijkse betrokkenheid had ten opzichte van de moor incidenteel en op afstand meekijkende 

machtscentra. De projectleiding heeft gefungeerd als een soort poortwachter voor eon groot deel van de 

bewcgingen die in het land plaatsvonden onder de paraplu van het financieel rechercheren. Het gebrek 

aan formele macht word door haar gecompenseerd (overigens zonder het optimaal te benutten; zie 

Faber/Van der Lugt, 1999, 73) door kennismacht. 

Projectdeskundigheid 
De medewcrkers die het project FR hebben vonngegcven zijn vrijwel zonder uitzondering aange-

trokken op basis van hun inhoudelijke affiniteit met het thema Fmancieel rechercheren. Deskundigheid 

met het ontwerpen, leiden of ondersteunen van grootschalige projecten was binnen de projectorganisa-

tie niet expliciet gemobiliscerd. Meer nog dan dat crop de inhoudelijke deskundigheid tijdens het pro-

ject ook daadwcrkelijk eon beroep is gedaan, heeft zij gedicnd als legitimatie voor het kunnen optreden 

als projectleiding. De inhoudelijke dcskundigheid was onoinstreden, mode op basis van de tijd die de 

betrokken leden al op het beleidsterrein actief waren. Vanuit die optiek is de keuzc voor de samenstel-

ling van de projectleiding een juiste gcweest. Maar het heeft or ook toe geleid dat de verandcrkundige 

benadering van het project FR onvoldocnde is belicht. Temcer omdat ondanks de inhoudelijkc deskun-

digheid van betrokkenen, hun uiteindelijke invloed vooral op procesniveau heeft plaatsgevonden. Op 

overtuigingskracht on inzct heeft men dat procesniveau bediend, maar niet op procesdeskundigheid. Wat 

ten opzichte van andere grootschaligc projecten opvalt is dat men goon tot weinig gebruik heeft gemaakt 

van (externe) adviseurs ter compensatie van de in mindere mate in de projectteams aanwezige verandc-

ringsdeskundigheid. In de latere projectbegrotingen is we] eon post opgenomcn voor exteme onder-

steuning, maar die is vooral aangewcnd voor thema-bijecnkomsten en het inhuren van inhoudelijke 

expertise. 

Gewicht toegekend aan de gevolgen 
De schets van het onderzoeksveld illustrecrt het aantal actoren dat bij het project FR is betrokken. 
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Zij representeren verschillende belangen en hechten dientengevolge ook een verschillende waardering 

aan de uitkomsten van het project. Het project FR heeft niet te maken gehad met een staande organisa-

tie waaraan producten moeten worden opgeleverd, maar meerdere. Door de verschillende organisaties 

werd en wordt een verschillend gewicht toegekend aan het project FR. Het feit dat de overheid ernst 

ging maken met de bestrijding van horizontale fraude had ook gevolgen voor de marktsector. De wen-

sen op het terrein van opleidingen hadden consequenties voor het LSOP. In de lijn van eerdere consta-

teringen lij ken, afgaande op de interviews en de analyse van de verzamelde beleidsplannen en jaarver-

slagen, politie en OM op het regionale en arrondissementelijk niveau nog het minst belang te hechten 

aan het project. Dat geldt niet voor de groepjes specialisten die zijn georganiseerd in bijvoorbeeld j 1 5 

's, IFT's en OM-fraudeteams. Een uitzondering betreft ook het niveau van de algemene recherche maar 

dan vooral voor wat betreft het gewicht dat wordt gehecht aan opleidingen. 

3.3 De projectorganisatie 

3.3.1 De hoofdstructuur 

De hoofdstructuur heeft tijdens de looptijd van het project FR een aantal wijzigingen ondergaan. Bij 

de start van het project (figuur 3) bestond de projectorganisatie namens de opdrachtgevers (College van 

PG's en de RvHc) uit een stuurgroep, de projectleiding en een drietal deelprojectleiders. De laatstge-

noemden waren werkzaam in en afkomstig uit het veld. 

Gezamenlijk vormden de projectleiding en de deelprojectleiders (met aanvulling van derden) de zoge-

naamde `Klankbordgroep deskundigheid'. Deze keuze werd ingegeven door de relatie van alle drie 

deelprojecten met het onderwerp deskundigheidsontwikkeling. Het afzonderlijk onderbrengen van dit 

aandachtsgebied in een deelproject werd door de stuurgroep riskant geacht met het oog op de noodza-

kelijke samenhang". Formeel functioneerde de projectleiding onder verantwoordelijkheid van de stuur-

groep. Feitelijk werd ze (beleidsmatig en dagelijks) aangestuurd door de voorzitter (PG portefeuille-

houder fraude) en vice-voorzitter (portefeuillehouder financieel rechercheren uit de RvHc) van de stuur-

groep. 

I 38 Verslag stuurgroep financicel rcchercheren 14 februari 1997 

I-Bud van Hoofd:\, 
College van PG's 	  

commissarisser y  

4Georganiseerde 
cnminaliteit -1'  

Klankbordgroep 
deskundigheid 

■ 

Horizontale fraude 	 Ontneming 
	 ..146  

FIGUUR 3: PROJECTORGANISATIE VOOR DE ONTWIKKELFASE OP BASIS VAN DEELPROJECTEN 
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De deelprojecten wcrden met het opleveren van het eindrapport beeindigd. De aanbevelingen wcr-

den opnieuw geordend in een aantal taakvelden. Het bctrof vijf inhoudelijke aandachtsvelden die ver-

band hidden met de aanbevelingen in het eindrapport, en een taakveld Evaluatie (Project FR, I 997e). 

In het verlengde van de keuze voor taakvelden is bij aanvang van de implementatiefase ook de project-

organisatie gcwijzigd (figuur 4). Die ging bcstaan uit een Implementatiestuurgroep Financieel Recher-

cheren; de projectleiding en de zogenaamde taakveldcoOrdinatoren'. Een coordinator was verantwoor-

delijk voor de voortgang van het betreffende taakveId en rapporteerde daarovcr aan de projectleiding. 

Voor de meeste taakvelden (Deskundigheid, Organisatie, Proces en Evaluatie) fungeerden de project-

leiders zeif als coordinator. Oat heeft volgens de betrokken respondenten niet goed uitgewerkt. Dc dage-

lijksc betrokkenheid bij het eigen taakveld van de projectleiding en de niet-dagclijkse betrokkenheid 

van de andere taakveldcoordinatoren creeerde ecn achterstand voor de laatstgenoemden. Het taakveld 

proccs is vervolgens overgegaan naar een vertegenwoordiger van de toenmalige OCR!. Gaandcweg de 

hnplementatiefase is het principc van taakveldcoordinatoren verlaten, en zijn uiteindelijke afie taakvel-

den onder de hoede van de projectleiding gebracht. 

De structuur van het project FR is vooral een ontwikkelstructuur gebleken, waaruit adviezen voort-

kwamen die formed gesproken ter besluitvomiing aan beslissers buiten de structuur werden voorge-

legd. De projectstructuur was geen lijnorganisatie en had geen bevoegdheden op basis waarvan bij-

voorbeeld de IFT's rechtstreeks konden worden aangcstuurd. 

Per januari 2000 is de indeling in taakveIden verlaten. Op basis van herbezinning op toenmalige 

taken en bun samenhang, is gekozen voor speerpunten om gedurende de resterende projectperiode het 

accent op te leggen. Deze speerpunten zijn benoemd als het prima/re proces van het project. De speer-

punten behorende tot dit proces dienden aan het eind van de projectperiode te warden opgeleverd aan 

de staandc organisatie. In tegenstelling tot het secundair proces waarin de overwegend ondersteunende 

taken werden ondergebracht die eindigcn met het Project FR. 
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3.3.2 De opdrachtgevers 

De (implementatie)stuurgroep 

De stuurgroep kende aanvankelijk 12 leden en was breed samengesteld uit vertegenwoordigers van 

het ministerie van BZK, het ministerie van Justitie, het OM, de politie, marktpartijen, BOD'en, en het 

project FR. Die samenstelling is opvallend omdat vertegen .woordigers van de publieke en de private sec-

tor op niveau van gelijkwaardigheid participeerden in dit hoogste projectorgaan. Respondenten spreken 

in dat kader van een unieke situatie. Tot dan toe was het gebruikelijk dat publieke en private vertegen-
woordigers elkaar in klankbordgroepen spraken zoals bijvoorbeeld in het verlengde van het Nationaal 

Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). 

Volgens de eerste voortgangsnotitie van het project financieel rechercheren (Project FR, 1998a) was 

in de ontwikkelfase van het project vooral een beschouwende rol weggelegd voor de stuurgroep. Voor 

de implementatiefase 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 betas-

ten met de implementatie van de aanbevelingen. Dat advies is door de opdrachtgevers opgevolgd. Na 

de presentatie van het Eindrapport Financieel rechercheren is de stuurgroep voortgezet als 

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 implementatiegereed zijn; 

• het genereren van commitment; 

• het' zich als leden van de stuurgroep daadwerkelijke inspannen naar de eigen achterban om dit com-
mitment om te zetten in concrete activiteiten. 

De samenstelling van de implementatiestuurgroep werd ten opzichte van de stuurgroep terugge-

bracht tot acht leden; vier minder dan de stuurgroep omvatte. Aanvankelijk zagen de opdrachtgevers de 
implementatie als een taak van politie en OM en was het voornemen om de stuurgroep zonder partici-

patie van de marktpartijen voort te zetten. Aanvullend zou er worden voorzien in een klankbordgroep 

met vertegenwoordigers van o.a. de marktpartijen. Het voornemen leidde tot grote bezwaren van de 

marktpartijen. Zij wilden blijkens het verslag van de stuurgroepvergadering van 26 januari 1998 toe-

zicht houden op de uitvoering van de aanbevelingen en daarvoor mede verantwoordelijkheid dragen. 

Tegenargumenten waren: 

• de implementatie betreft vooral organisatorische aanpassingen voor politie en OM, waarbij de pri-

vate sector niet is betrokken en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt; 

• de verantwoordelijkheid voor opsporing en vervolging ligt bij respectievelijk de politic en het OM; 

• de projectfinanciering was afkomstig van de departementen; in besluitvorming over allocatie was 

geen rot weggelegd voor de private sector. 

De discussie is uiteindelijk in de lijn van de marktpartijen beslist. Er kwam geen klankbordgroep en de 
participatie van de marktpartijen in de implementatiestuurgroep bleef bestaan. 

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 posi-

tief 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)stuur- 

81 



groep is het opvallend dat de korpsbehecrders Cr niet in zijn vertegenwoordigd. In de laatste vergade-

ring van de stuurgroep van 26 januari 1998 is dit punt in de rondvraag aan de orde geweest met de 

afspraak 'om er over na tc denken'. Het ondenverp lag gevoelig omdat een aantal korpsbeheerdcrs eer-

der bezwaar had gemaakt tcgen de wijze waarop dc zeggensehap over de IFT's zou worden geregeld. 

Voor een aantal van hen was dat aanleiding can in eerste instantie het convcnant ter instelling van de 

IFT's niet te ondertekenen. In de vergaderstukken van de stuurgroep is overigens het punt niet meer 
teruggekomen. • 

Dc marktpartijen zijn positief over de wijze waarop in de stuurgroep de verschillende partijen met 

clkaar samenwerken en de uitstraling daarvan naar buiten. Dat heeft belangrijk bijgedragen aan de toe-

nadering tussen particuliere en publieke partijen. Met name de vertegenwoordigers van OM, de politic 

en de marktpartijen vinden dat de stuurgroep te weinig heeft `gestuurd', en meer een klankbordgroep is 

geweest dan ecn stuurgroep. Wat hen betreft had de stuurgroep sterker regie moeten voeren op: 

• de gezamenlijke ontwikkeling van de IFT's en het leren van elkaars ervaringen; 

• de planning van de projectactiviteiten; 

• de andere thema's die naast de horizontale-fraudebestrijding ressorteerden onder het project finan-

cieel recherchercn; 

• de ontwikkeling van oplcidingen; 

• de afstemming 'bovenlangs' binnen de stuurgroep met andcre lopende projecten als ABRIO en uit-

breiding van het aantal RIF's. 

Vanuit de BOD'en, de marktsector en de politic komt het signaal dat de stuurgroep tc eenzijdig de 

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

moest worden bereikt. Met name venvachtten zij van de (implementatie)stuurgroep dat inhoud werd 

gegeven aan het fraudebestrijdingsbeleid en aan het fenomeen financieel rechercheren in het algemeen. 

Uit de interviews blijkt dat niet alle leden van de (itnplementatie)stuurgroep goed zicht hebben 

gehad op voortgang en inhoud van het project FR. Met name gcldt dat voor de vertegenwoordigers van 

de marktsector die de problemcn als bijvoorbeeld de moeizamc ontwikkeling van opleidingen (waarop 

in Hooldstuk II nader wordt ingegaan) op enige afstand hebben gevolgd. Overigens waren die proble-

men bijna de aanleiding voor het stranden van het project FR. Zowel de voorzittcr van de stuurgroep als 

een projectleider hebben ovenvogen bun functie in het project om die reden neer te leggen. Die span-

ningsmomenten in het project zijn niet goed benut als hefboom om echte oplossingen tc bereiken. De 

ontwikkeling van opleiclingen is daarvan het duidelijkst een voorbeeld. Voor een deel is dat de tol die 

de (implementatie)stuurgroep heeft betaald voor haar innovatieve samenstelling. De (implementatie)- 

stuurgroep was geen zelfstandige entiteit en kon slechts functioneren bij de gratic van de achterbannen. 

Ingrijpen door de (implementatie)stuurgroep stond gelijk aan ingrijpen door het lid dat qua verant-

woordelijkheid het nicest in relatie stond tot het onderwerp. En dat waren dan in fcite de voorzitter en 

de vice-voorzitter. 

De bevoegdheden van de itnplementatiestuurgroep zijn niet duidelijk omschreven en daannee is ook 

de sturing op de Unplementatie van de aanbevelingen uit het Interim-rapport en het Eindrapport finan-

eject rechercheren onduidclijk verlopen. Dat is verklaarbaar omdat een hierarchische lijn tussen de 

implementatiestuurgroep en de IFT's, het LLHF en het LRT ontbrak. Die teams kenden inmiddels bun 

eigen behcers- en gezagsstructuur bestaande uit dc regio's/het KLPD en de arrondissementsparket- 
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ten/het Landelijk Parket. De implementatiestuurgroep had 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 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 regulie-

re positie. Dat maakte een onorthodoxe aanpak volgens korte lijnen mogelijk. 

De (implementatie)stuurgroep kampte wel met het probleem, dat ze niet het inzicht had in het pro-

ject waarover het projectbureau beschikte. In haar koers heeft ze voor een groot deel op het projectbu-

reau gevaren zo blijkt uit de vergaderverslagen en de interviews. Vooral in de eerste jaren van het pro-

ject heeft het projectbureau kritische kanttekeningen uit de stuurgroep vaak gepareerd met geruststel-

lende mededelingen. De stuurgroep is pas laat vertrouwd gemaakt met de fundamentele vraagstukken 

in het project. De zorgen van de stuurgroep, meer gebaseerd op intuitie en ervaring dan op inhoudelij-

ke wetenschap van het project FR, zijn achteraf bezien teveel weggemasseerd. Naar overtuiging van alle 

betrokken respondenten met de beste bedoelingen en vooral omdat men er heilig in geloofde de kritiek 

te kunnen ondervangen. Het projectbureau heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat zij daarin afhanke-

lijk was van derden. 

College van PG's 

De voorzitter van de (implementatie)stuurgroep functioneerde min of nicer als gedelegeerd 

opdrachtgever namens die (implementatie)stuurgroep. In verband met de autonome taken die de ande-

re leden in het dagelijks leven vervulden, is deze keuze niet onbegrijpelijk. Wel signaleren responden-

ten meerdere `dubbele petten'. De portefeuillehouder fraude binnen het college van PG's is tevens voor-

zitter van de CCF, en treedt ook op als opdrachtgever voor deelprojecten zoals bijvoorbeeld de ontwik-

keling van het FRIS. 

Respondenten verschillen van mening over de consequenties van die dubbelrollen voor de effecti-

viteit van het project FR. Als positieve effecten worden genoemd: 

• de korte lijnen met de projectleiding, de verantwoordelijke departementen en de relevante omge-

vingsvertegenwoordigers; 

• verankering op het hoogste niveau binnen het OM; 

• snelle besluitvorming: geen ingewikkelde terugkoppeling naar een achterban, maar direct al dan niet 

instemming van het hoogste niveau; 

• snelle afstemming met de verschillende fraudeofficieren in het OM; 

• het gewicht dat in de schaal wordt gelegd opent deuren en vergemakkelijkt het verkrijgen van mede-

werking van derden; 

• het door diens aanwezigheid in de stuurgroep op voldoende hoog niveau houden van de vertegen-

woordigingen namens de andere partijen. 

Als minder positieve en door sommigen als ronduit negatief bestempelde effecten worden door 

respondenten genoemd: 

• uitschakeling van het niveau van de hoofdofficier door het rechtstreeks zakendoen van de porte-

feuillehouder met zowel de projectleiding als met de fraudeofficieren; 

• het als gevolg van tijdgebrek onvoldoende inhoud kunnen geven aan het opdrachtgeverschap; 

• oneerlijke competitie met andere beleidsterreinen waarin de portefeuillehouder uit het college min-

der nadrukkelijk participeert; 
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de geringe manoeuvreemiimte die overblijft voor de portefcuillehouder fraudc omdat de voorstel-

len betreffende diens portefeuillc feitelijk synoniem zijn met voorstellen van hemzelf in plaats van 

voorstellen uit het veld. Indien enige distantie zoo bestaan tussen portefeuillehouder en de voor-

stellen, is inschikken en onderhandelen gemakkelijker. 

Het ontwikkelteain fraude van het OM stelde in haar rapport `Zicht op fraud& voor om een hoofd-

officier vrij tc stellen als portefeuillehouder financieel rechcrcheren gezien de verwachte zwaarte van de 

portefeuille. Op pagina 8 van het rapport schrijft zij: 'Het ontwikkelteam is van oordeel dat gelet op de 

huidige bclasting van het college en de hoofdofficieren het vrijwel ondoenlijk geacht moet wordcn om 

dcze veeleisende taak door een van de zittende PG's of Nth/Fs te laten vervullen. ( ) Gelet op het 

belang dat de politick, de particuliere sector, maar ook het OM zelf aan fraudebestrijding hechten, zal 

tenminste voor dc aanvangsperiode van enige jaren op voldoende niveau capaciteit mocten worden vrij-

gemaakt. Het ontwikkelteam is van mening dat anders de kans van slagen onaanvaardbaar afneemt'. Het 

voorstel van het ontwikkelteam is nict overgenomen. Wel heeft eon van de bestaandc hoofdofficieren 

destijds op papier het aandachtsgebied fraude gckregen, zonder dat het verdcr is geoperationaliscerd. 

Voor het thema financieel rechercheren en fraude, heeft volgens respondenten uit het OM dc porte-

feuillehouder fraude vccl ruimtc gekregcn van bet college. Zij verklaren dit cnerzijds vanuit een nor-

male taakverdeling, maar voegen daar de indruk van een ruilprincipe aan toe dat bekend is uit de lite-

ratuur over professionals: `ik geef jou de ruimte als jij mij de ruimte gen'. 

De Raad van Hoofdcommissarissen 

Met de opdrachtverstrekking aan de ACC tot het opstellen van het latere vliegtuigjesrapport, heeft 

de RvHc de basis gelegd your het project FR. In de (implementatie)stuurgroep is het vice-voorzitter-

schap vervuld door de portefeuillehouder financieel rechercheren uit de RvHc. Volgens respondentcn is 

de bemocienis van de Raad zelf beperkt geweest ondcr het motto `geen nieuws, goed nieuws'. Uit de 

notulen van de (implementatie)stuurgroepvergadering blijkt het mobiliseren van collega's in de Raad 

your activiteitcn op het terrein van financieel rechcrcheren of fraudcbestrijding met name in de cerste 

jaren geen eenvoudige opgave. Voorbeelden hiervan zijn volgcns de verslagen van stuurgroepvergade-

ringen de deelname van medewerkers basispolitiezorg aan oplcidingstrajecten, en de participatie van de 

politic in het project Met Kennis Bestrijden. 

Evenals de voorzitter had ook de vice-voorzitter van de stuurgroep een grote vrijheid van opereren. Die 

ruimte wcrd volgens respondenten mede bepaald door de geringe betrokkenheid vanuit de Raad bij het 

thetna. Aileen het binden van de eigen achterban aan stuurgroepbesluiten was niet zonder meer moge-

lijk. In de caste jaren van het project waren de contacten tussen projectleiding en de portefeuillehouder 

uit de Raad intensief De portethuillehouder werd bijvoorbeeld ook ingeschakeld bij pogingen tot het 

vlottrekken van het opleidingstraject en bij het motiveren van de IFT's tijdens themadagen. Na cen aan-

tal personele wisselingen in het portefeuillehouderschap is dat verminderd, en was er ook vanuit het pro-

ject minder aanleiding om een intensief beroep te doen op directe inbreng vanuit de Raad. 

De ministeries van BZK en van Justitie 

De depancfnenten van BZK en van Justine waren vanaf de start vertegenwoordigd in de stuurgroep. 

Dat bracht grote voordclen nice in de afstemming van het bcleid en bij het crearen van de (financiele) 

randvoonvaarden die het beleid mogelijk rnaakten. De verhoudingen vanuit het project FR naar de 

depanementen waren naar het oordeel van betrokken respondenten goed. Als gevolg daarvan konden 

knelpunten in de uitvocring snel worden opgelost. 
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Binnen de stuurgroep was de positie van de departementen in die zin bijzonder, dat zij uiteindelijk, zij 

het indirect, het opdrachtgeverschap vervulden vanuit de rol als: 

• financiers van het project, deelprojecten en van het I FT-concept in het bijzonder; 

• controller van de in het kader van de financiering gemaakt resultaatsafspraken; 

• opdrachtgever voor de ontwikkeling van opleidingen. 

Met name de laatste rol is geen gemakkelijke geweest vanwege het moeizame proces van opleidings-

ontwikkeling (zie hoofdstuk 11). 

3.3.3 De rol van opdrachtnemer 

Het projectbureau 

Het integraal optrekken in het kader van het project kwam o.a. tot uitdrukking in de samenstelling 

van de projectleiding. Tot begin 2000 bestond de projectleiding uit een officier van justitie en een poli-

tieofficier. Samen met een beleidsmedewerkster en een managementassistente vormden ze in eerste 

instantie het projectbureau. In 2000 is het bureau eerst uitgebreid met een beleidsmedewerker, waama 

er op detacheringsbasis nog een beleidsmedewerker aan is toegevoegd met name met het oog op het ont-

wikkelingstraject van opleidingen. 

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

volgt samengevat: 

1. het ondersteunen van de stuurgroep bij de implementatie van financieel rechercheren na opdracht 

van RvHc en college van PG's; 

2. het rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang van het project; 

3. het desgewenst informeren van andere belanghebbenden; 

4. het adviseren van de stuurgroep ten aanzien van deeladviezen die geImplementeerd kunnen worden; 

5. het ondersteunen van de werkzaamheden van de deelprojecten; 

6. het afstemmen van de deelprojecten op elkaar; 

7. het ondersteunen van de implementatie van deeladviezen. 

Formeel beschikte het projectbureau niet over bevoegdheden. Net  als de (implementatie)stuurgroep 

was het een adviesorgaan. Het projectbureau had in eerste instantie ook geen inhoudelijke taken met 

betrekking tot bijvoorbeeld de bestrijding van horizontale fraude. Tijdens de ontwikkelfase van het 

Eindrapport Financieel Rechercheren werd het projectbureau bijgestaan door een aantal deelprojectlei-

ders. 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 aan-

gaande de subdoelen van het project financieel rechercheren (Stuurgroep, 1996) 

In 1999 is het Secretariaat van de Coordinatiecommissie fraude toegevoegd aan het projectbureau. Per 

1 januari 2000 is het projectbureau beheersmatig ingebed bij het arrondissementsparket Zwolle. 

Naar de mening van veel respondenten heeft het projectbureau voor een onmogelijke opdracht 

gestaan. De doelstelling was naar de mening van vrijwel alien die met het projectbureau te maken heb-

ben gehad vrijwel onhaalbaar. Het optreden van de vertegenwoordigers van het projectbureau, en de 

projectleiders in het bijzonder, om het desondanks voor elkaar te krijgen heeft breed in het onderzoeks-

veld respect afgedwongen. Het projectbureau staat voor wat betreft de uitvoering van zijn taak hoog in 

aanzien vanwege: 
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• de persoonlijke inzct van medewerkers; 

• het vennogen om het totaal aan actics te overzien en te coordineren; 

• de snelheid van werken; 

• de grote hocveelheid hooi die op de vork is genomen; 

• de loyaliteit aan de doelstellingen van het project; 

• het grote netwerk dat wordt beheerd; 

• voor wat betreft het IFT-concept het oppakken en oplossen van overkoepclende zaken (financiEn, 

functiebeschffivingen, handhavingsarrangcmenten). 

Het projectbureau wordt door rcspondenten gezien als het centrale punt waar alle infonnatie-, 

bchecrs-, en besluitvormingslijnen met betrekking tot het project FR samenkwamen. Het funetioneren 

van de stuurgrocp is in grote mate afhankelijk geweest van het projectbureau. Het projectbureau werd 

ook gezien als kwetsbaar vanwegc de geringe personelc omvang. De daaraan verbonden risico's zijn 

groter geworden vanaf het moment dat aan de projecttaken ook reguliere taken zijn toegevoegd, zoals 

het secretariaat van de CCF en de functie van landelijk fraudeofficier. Dit is versterkt door het niet invul-

len van de ontstane vacature voor projectleider. 

Het projectbureau wordt door de meeste respondenten van OM en politie gezien als een belangrijke ver-

bindende factor tussen de IFT's. Zondcr die factor zouden de IFT's nicer hun eigen weg zijn gegaan dan 

nu het geval is. Binnen de IFT's zijn sterke voorstanders te vinden van een zodanige ontwikkeling van 

het IFT-concept, dat er figuurlijk gesproken een soon IFT-Nederland B.V. ontstaat. Die IFT-B.V. staat 

voor hen gelijk aan het opereren alsof het Con organisatie betreft, met de nadruk op gezamenlijke orga-

nisatie- 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 dat door het weg-

vallen van het •intennedidrende' projeetbureau bij het einde van het project FR de samenwerking bin-

nen het IFT-concept negatief zal worden beinvlocd. Centrale sturing en coordinatic van ecn min of meer 

neutraal orgaan achten zij van belang voor de verdere ontwikkeling van het IFT-concept. 

De projectleiding heeft zeker in de eerste jaren van het project de stuurgroep te weinig geconfron-

teerd met water in het project niet goed ging. Het heeft zelf keuzes gemaakt en die laten legitimeren 

door de stuurgrocp. Uit het gespreksmateriaal blijkt dat het projectbureau met name in de ontwikkelfa-

se van het project financieel rechereheren cen belangrijke invloed heeft opgebouwd. Invloed (of macht), 

gedefinieerd als 'het -tot op zekerc hoogte- kunnen bepalen van of richting geven aan het gedrag van 

een ander of andercn' (Mulder, 1977). Deze invloed vlocide niet in absolute zin uit de positie van het 

projectbureau voort, maar nit de relaties die ze onderhield. Meer nog dan de invlocd die het projectbu-

reau formed had, was van belang wat haar aan invloed werd toegeschreven (met name vanuit de public-

ke en in mindere mate door de private sector) Op basis van het onderzoeksmateriaal komen wij met de 

indeling van Mulder tot de volgende typering van de invloed door het projectbureau: 

• Het werd geacht invloed tc kunnen uitoefenen op het al dan niet beschikbaar krijgen van financien 

ten bchoeve van de IFT's/LLHF en deelprojecten (kort aangeduid als `sanctiemachr). 

• Het zat dicht tegen de hoogst vcrantwoordelijke leidinggevendc aan (de PG), vonndc daarmee 

tnerkbaar 'twee handcn op eon buik' en werd daardoor als synoniem gezien aan de doorslaggeven-

de stem van de PG (fonnele macht). 

• Binnen het projectbureau was veel (inhoudelijke en organisatorische) kennis van fraudebestrijding 

aanwezig, gecombineerd met cen groot netwerk. Men wist waarovcr men sprak en was breed en 
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diepgaand geinformeerd. Men had bovendien, vrijwel als enige, zicht op het totaal van het project 

FR (expert-macht). 

Het projectbureau was zich wel bewust van haar invloed, maar gelijktijdig leek ze voor het aan-

wenden daarvan te huiveren, zo blijkt uit de gesprekken en diverse notities en voorstellen. Alsof inmen-

ging niet legitiem zou zijn, hield het projectbureau ook afstand van zaken waarin ze een belangrijke rol 

zou kunnen spelen en bovendien ook een heldere mening had (de positie van het LLHF bijvoorbeeld). 

Of ze koos voor een rol als procesbegeleider waar een meer inhoudelijke rol zou zijn geaccepteerd en 

sneller tot probleemoplossing zou leiden (met als voorbeeld de ontwikkeling van opleidingen). 

De Coordinatiecommissie Fraude 

Formeel behoort de CCF niet tot de projectstructuur. Vanaf 1999 (het jaar waarin de CCF werd 

opgericht) is er een stilzwijgende taakverdeling ontstaan tussen het projectbureau dat zich vooral richt 

op het aanjagen, co8rdineren en relatiebeheer, en de CCF die zich richt op de inhoud van de fraudebe-

strijding (en in mindere mate op het financieel rechercheren). 

De CCF staat onder voorzitterschap van de PG-portefeuillehouder fraude en is samengesteld uit de 

hoofden van de OM-fraudeteams; een OM-vertegenwoordiger van de tweede lijn; een 0M-vertegen-

woordiger van het landelijk parket (LP); een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie, en ver-

tegenwoordigers van het Project FR (OM, 1999, 18). 

De CCF is verantwoordelijk voor een goede en adequate fraudebestrijding (Zicht op fraude, 1997b, 

3) en heeft als taken (Stuurgroep, 1999a): 

1. coordineren 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 afspra-

ken kan maken in het kader van de planning- en controlcyclus; 

2. fungeren als schakel tussen beleid en uitvoering op het gebied van fraudebestrijding; 

3. 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; 

4. signaleren van ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudebestrijding; 

5. 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; 

6. doen van voorstellen voor de verdeling van de ter beschikking gestelde gelden voor fraudebestrij-

ding door het OM; 

7. zorgdragen voor evenwichtigheid en samenhang in de met de partners af te sluiten handhavingsar-

rangementen; 

8. tot stand brengen van de criminele fraudekaart. 

informed l wordt de status van de CCF gelijk gesteld aan de CCzwacri, die ten behoeve van het col-

lege van PG's de zaakstoewijzing aan de kemteams voorbereidt. Naar aanleiding van de parlementaire 

enquete opsporingsmethoden, is de status van de CCzwacri formed l geregeld. De CCF ontleend zijn sta-

tus aan interne afspraken binnen het OM. Feitelijk lijkt de besluitvorming over de toewijzing van zaken 

gecentraliseerd te zijn van het arrondissementelijk niveau naar een landelijk niveau. Formed l handelen 

de leden van de CCF overigens binnen het mandaat van hun eigen hoofdofficier, maar feitelijk komt die 

er nauwelijks aan te pas. Waar het projectbureau zich met de projectmatige kant van het FR bezig hield, 
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ging de CCF over de inhoud. Vrijwel alle beleidsontwikkelingen rondom fraudebestrijding worden in 

de CCF besproken. Dat overleg werd door de hoofden van de OM-fraudeteams al snel als vnichtbaar-

der ervaren dan het Clusteroverleg van de !FT's, waar zij zich volgens direct betrokken respondenten 

sindsdien veel minder lieten zien. De sterke positie van de CCF heeft het project FR mede beinvloed in 

de richting van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. 

3.3.4 De communicatie-structuur 

Het projectbureau heeft voor het project finaneieel rechercheren cen communicatieplan (Project FR, 

I 998g) ontworpen. Het communicatieplan bevat een overzicht van communicatiemiddelen en de over-

legstructuur binnen het project financieel rechercheren, maar uit het plan wordt niet duidelijk wie voor 

welke communicatie verantwoordelijk is. Het project heeft een communicatiecommissie in het !even 

geroepen bestaande uit twee vertegenwoordigers van het projectburcau; een voorlichter van het Parket-

Gcneraal en cen vertegenwoordiger van de IFT's. De commissie heeft een globaal overzicht gemaakt 

van de in- en extern betrokkenen bij het project, en een overzicht van de eornmunicatiemiddelen waar-

van men zich zou kunnen bedienen (persoonlijke contacten, schriftelijke contacten, elektronische con-

tacten en overige waaronder merchandising. Het communicatieplan bevat geen filosofie over het belang 

van bepaalde doelgroepen in relatie tot het resultaat dat men wil bereiken en daaraan gekoppelde stra-

tegische inzet van de middelen. 

Op basis van het communicatieplan zijn de volgende overlegvormen binnen het project financieel 

rechercheren ingesteld. 

(Implementatie)stuurgroep 

Eerder in dit hoofdstuk is de taak van de (implementatie)sMurgroep al beschreven. De vergaderfre-

quentie is eens per acht weken. 

Kleine vergadering horizontale fraude (klein clusteroverleg) 

Oorspronkelijk was dit een beleidsmatig overleg van eens per zes weken tussen vertegenwoordigers 

van de beide politie-departementen, de !FT's, het LBF en het projectbureau. Het klein clusteroverleg is 

opgeheven gezien de overlap met het `groot clusteroverleg'. 

Grote vergadering horizontale fraude (groot clusteroverleg) 

Aan dit overleg nemen alle betrokkenen bij de bestrijding van horizontale fraude deel. Het betreft 

het projectbureau, de !FT's. (de OM-fraudeteams), de !FT's i.o., het LBF, het KLPD, de ECD, de grote 

regionalc politickorpsen, de grote arrondissementsparketten en de twee politiedepartementen. De over-

legfrequentie was eens per zes weken en vanaf september 1999 eens per acht weken. Beleidsmatige 

vraagstukken die iedereen aangaan vomien de agendapunten. 

Dii clusteroverleg wordt door de deelnemers in principe als zinvol ervaren. Met name voor het gelijk-

schakelen van ieders infonnatiepositie werkt het goed. De deelnemers uit de IFT's venvachten echter 

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 gewetcn aan de gemeleerde 

samenstelling van het clusteroverleg en de daarmee samenhangende verschillen in belangen. Voor een 

ander deel aan de CCF waar vooral inhoudelijke thema's de agenda vormen. Vanaf 1999 wordt op 

dezelfde Jag van het clusteroverleg ook een thematische bijcenkomst gehouden waarin vooral de 

inhoud centraal staat. 
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Vergadering taakveldcoordinatoren 

Eens per twee maanden kwamen de taakveldcoordinatoren oorspronkelijk bij elkaar (Project FR, 

1998a, 4). Deelnemers waren de coordinatoren van de taakvelden waarin de uitwerking van de aanbe-

velingen uit het eindrapport fmancieel rechercheren waren ondergebracht. Doelstelling was om de stand 

van zaken met betrekking tot de implementatie van de aanbevelingen uit het eindrapport te bespreken. 

Met het onderbrengen van de taakvelden bij het projectbureau is het overleg van de taakveldcoordina-

toren opgeheven. In de voortgangsrapportages van het projectbureau werd tot begin 2000 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 LBF en de BOD'en deelnemen. Het stond oorspronkelijk onder voorzitterschap van een landelijk 

OvJ van het Landelijk Parket. Inmiddels is dat overgenomen door de projectleider van het project finan-

cieel rechercheren, die tevens fungeert als landelijk fraudeofficier. Onderwerpen van gesprek zijn de 

zaaks-toewijzing betreffende horizontale fraude en uitwisseling van operationele informatie. 

Landelijk overleg coOrdinatoren fraudemeldpunten (LOCOF) 

Voorheen betrof dit de vergadering fraudemeldpunten die moeilijk van de grond kwam. Het overleg 

bestaat sinds april 2001. Er wordt ongeveer een maal per zes weken vergaderd. De vergaderdatum en 

agenda zijn mede afgestemd op het VPO. Het overleg bestaat uit de coordinatoren van de fraudemeld-
punten, een vertegenwoordiger van het LBF en het project FR. De projectleider FR is voorzitter. 

Financieel ExpertisePlatformPolitie (FEPP) 

Het FEPP is de opvolger van het BFO-platform. Dat platform heeft volgens de betrokken respon-

denten goede diensten bewezen bij oprichting/inbedding van de BFO's. In de jaren 1998 en 1999 werd 

het platform als minder zinvol ervaren en werd het plan opgevat om het platform om te vormen naar 

een instantie die namens de Nederlandse politie haar mening geeft over nieuw beleid. In het FEPP zijn 

de politie-regio's, IFT's, kemteams en het LRT vertegenwoordigd. Het ligt in de bedoeling dat het FEPP 
na beeindiging van het project FR een aantal doorlopende taken gaat ovememen. 

'SAIL -vergadering' 

De praktijk heeft een niet in het communicatieplan beschreven extra overleg opgeleverd. Het had 

geen formele naam maar werd in de praktijk aangeduid als de `SAIL-vergadering' (Systematische 

Aanpak Integrate Logistiek). Vertegenwoordigers uit de IFT's werkten in dit overleg gezamenlijk aan 

het beschrijven van bedrijfsprocessen, maar hebben het vooral gewaardeerd vanwege de mogelijkheid 
om informeel van gedachten te wisselen over tat van praktische en operationele knelpunten. Begin 2000 

is SAIL opgehouden te bestaan. 

Gebruikersraad FRIS 

In de gebruikersraad FRIS bespreken de vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties (IFT's, 

OM-fraudeteams, LBF, LRT) de ervaringen door met het gebruik van FRIS I. In de raad komen voor-

stellen aan de orde die de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en die betrekking hebben op kleinschali-

ge wijzigingen/aanpassingen in de FRIS-functionaliteit. De gebruikersraad komt ongeveer zes keer per 
jaar bijeen en is in oktober 2000 van start gegaan. 
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Adviesraad FRIS 

De adviesraad FRIS is cen overlegverband op tactisch niveau over de inzet van mensen en midde-

len en de planning van onderhoudsactivitciten. Zij adviseert de stuurgrocp FRIS over meer ingrijpende 

wijzigingcn in FR'S. De adviesraad komt vier keer per jaar bijeen. Ziting in de advisraad hebben ver-

tegenwoordigers op middenmanagcmentniveau van de gebruikersorganisaties en de eigenaar, het 

Parket-Genenial. Het is gestan in het voorjaar van 2001. 

Stuurgroep FRIS 

De stuurgroep FRIS is een overleg voor her strategisch beheer van FRIS. De stuurgroep komt twee 

kcer per jaar bijeen. Zitting hebben verantwoordelijken namens het College van Procureurs-Generaal, 

de OD en het projectbureau FR. 

Respondenten stelden in 1999 at vast dat de diverse vonnen van overleg zich concentreerden op het 

IFT-concept. Terwij1 financicel rechercheren meer is dan de bestrijding van horizontale fraude. 

Nieuwsbrief 

In juni 1998 is het cerste exemplaar verschenen van de nicuwsbrief van het project FR. De fre-

quentie van versehijning was in eerste instantie ongevecr eens per zes weken en is wegens succes tij-

delijk opgcvoerd naar eens per vier weken. Naast de periodieke verschijning zijn Cr speciale edities uit-

gcbracht 0.8. over opleidingen. In her voorjaar van 2001 is cell lezersenquetc gehouden met als uitkomst 

een overwegend positief oordcel. Uit de resultatcn blijkt dat men de nieuwsbrief als een soon vakblad 

beschouwt. Door het opnetnen van praktijkvoorbeelden en cases zou nog mcer op de wensen van de 

gemiddelde lezer kunnen wordcn ingespeeld (Nieuwsbriefjuli 2001). 

In de electronische vragenlijst die is afgcnomen onder de mcdewerkers van de IFT's en de leden van 

het FEPP is ook geinformeerd naar de tnening over de nieuwsbrief. Door 35% van de de medewerkers 

van de IFT's en 78% van de leden van het FEPP wordt de nieuwsbrief altijd gelezen. Nog eens 38% van 

dc IFT-medewerkers en 22% van dc FEPP-leden wordt de nieuwsbrief meestal gelezen. 

hi welke mate leest it de periodieke niemvsbrief? (in % per IFT) 

1FT Not 	  

n-19 GIMSE111 TISSUE 

Altijd 	47 

:Acosta' 	42 

Soots 	11 

Nooit 

50 

33 

17 

47 

33 

20 

29 

36 

21 

14 

43 

29 

29 

35 

22 

5 

Totaal* 100 100 100 100 100 

* door afrondingen fallen de percentages tact exact lot IOU op 

De mate waarin de nieuwsbrief voorziet in de informatiebehoefte over het project FR wordt door 

67% van de FEPP-leden als voldoendc beoordecld en door 15% als goed. Voor de medcwerkers van de 

IFT's liggen de percentages wat lager. Van hen vindt 28% de informatieve waarde van de nieuwsbrief 

over het project FR matig of slecht en heeft 7% geen mening. 
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In welke mate voorziet de periodieke nieuwsbrief van her projectbureau in //14; behoefte aan in .formatie 

over het project FR? (in % per IFT) 

En Mont 	ll 	 niirRAW 	Mizi2 litGed 
upg 	[D4N 	waiflg 	mE3114 	EfE414 	[DEBT'S 

Goed 	 21 	 7 	 7 	 7 	 10 

Voldoende 	58 	 17 	 67 	 64 	 64 	 55 

Matig 	 16 	 58 	 20 	 7 	 29 	 24 

Slecht 	 17 	 7 	 4 

Geen mening 	5 	 8 	 21 	 7 

Totaal* 100 	 100 	 101 	 99 	 100 	100 

* door afrondingen tenen de percentages niet exact tot 100 op 

Over de mate waarin de nieuwsbrief voorziet in operationele informatie, zijn alleen de medewerkers 

van de IFT's bevraagd. Het beeld bevestigt de uitkomst van de lezersenquete. lets minder dan de helft 

vindt de informatie voldoende of goed, en 41% vindt de operationele infonnatie matig tot slecht. 

In welke mate voorziet de periodieke nieuwsbriefvan her projectbureau in tivv behoefte aall operatione-

le informatie over FR? (in % per IF7) 

Hou mcquag 	ocga 	ngthuTRicmgeflr1Tmgo 	moil) 
tri4c) 	co=31I2 	wEB110 	mEE116 	Ep114 	waiN 

Goed 	. 	5 	 7 	 14 	 5 

Voldoendc 	47 	 25 	 40 	 36 	 57 	 42 

Matig 	 42 	 25 	 47 	 29 	 21 	 34 

Slecht 	 17 	 13 	 7 	 7 

Geen mcning 	5 	 33 	 29 	 12 

Totaal* 99 	 100 	 100 	 101 	 99 	100 

* door afrondingen tellen de percentages Wet exact tot 100 op 

Brochures 
Door het project zijn twee folders uitgebracht (Engels en Nederlands) over het bestaan en de werk-

wijze van de IFT's. 

3.3.5 Typering projectstructuur 
Het typeren van de projectstructuur wordt bemoeilijkt door de vermenging van projectverantwoor-

delijkheid en reguliere verantwoordelijkheid in de projectactiviteiten. Ter illustratie een drietal voor-

beelden. 

• De ontwikkeling van opleidingen is feitelijk de verantwoordelijkheid geweest van het LSOP. Het 

project FR heeft inbreng gehad die leek op opdrachtgeverschap maar het niet was. 

• De ontwikkeling van het FR1S is de verantwoordelijkheid geweest van het Opdrachtgeversoverleg 

FRIS. Het Parket-Generaal trad op als opdrachtgever. Het projectbureau participeerde in de ont-

wikkeling als ware zij opdrachtgever, maar droeg formed l niet de verantwoordelijkheid. 
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• De ontwikkeling van het IFT-concept is formed een verantwoordelijkheid geweest van de betrok-

ken bcheerskorpsen eq. bcheersarrondissementen. Het project FR had formed een ondersteunendc 

functie maar feitelijk een mede bepalende. Het opdrachtnemerschap lag formed bij respectievelijk 

een beheerskorps en ecn beheersarrondissement, en het opdrachtgeverschap bij de deelnemende 

politieregio's en arrondissementsparketten (geregeld bij `horizontaar convenant) en bij de ministe-

ries van BZK en van Justine (geregeld bij `verticaar convenant). 

In "Projecten Iciden" (1999,197) spreekt Kor in dit verband van cen coOrdinatiestructuur waarin een 

projectburcau uit weinig meer bestaat dan de projectleiding. Deze projectleiding heeft geen of weinig 

gezag over de uitvocrenden die in het project zijn betrokkcn. Dat gezag beast bij de regulicre leiding 

van de organisatorische eenheden. 

Kastelein onderscheidt zes verschillende basisvormen voor projectstructuren: 

I. de lijngedomtheerde structuur (met lijnfunctionarissen op dominante posities in het project); 

2. de deskundigen gedomineerde structuur (met stafspecialisten op dominante posities); 

3. de representatieve structuur (de posities zijn een afspiegeling van lijn-, staf en veld); 

4. de Liken :ve structuur (in feite een rcpresentatieve structuur maar dan met een zorgvuldige getraptc 

communicatie tussen projectorganisatic en staande organisatie); 

5. de agogische structuur (waarin alleen het veld en verandcringsdeskundigen op basis van overleg 

deelnemen); 

6. de ad hoc structuur (cenvoudig zonder vaste en duidelijke samenstelling). 

Het project FR heefl vooral de karakteristieken van een rep resentatieve structuun De (implementa-

tie)stuurgroep, de deelprojecten, en het gebruikersoverleg FRIS zijn voorbeelden van bemensing door 

venegenwoordigers van de vcrschillende actoren uit het onderzoeksveld. Hetzelfde geldt voor het prin-

cipc van een dubbcle projectleiding (een vertegenwoordiger van zowel politic als het OM). Gaandewcg 

de ontwikkelfase is de venvcvenheid van de projectactiviteiten met reguliere organisaties toegenomcn. 

Voorbeelden daarvan zijn: 

• de toegenotnen invloed van de coOrdinatiecommissie fraude; 

• de inbedding van een kenniscentrum en het LBF in de nieuwe reguliere structuur van het KLPD; 

• het opheffen van de experimentele status van de IFT's en de inbedding daarvan in de recherchedi-

visies van de beheerskorpsen; 

• het zich als projectleiding formed terugtrekken uit het Expertteam voor de ontwikkeling van oplei-

dingen; 

• het gecombineerd optrekken met het FEPP; 

• het positioneren van de projectleider namens het OM, als in eerste instantie secretaris van de CCF 

en vervolgens als landelijk officier fraude (naar analogic van de landelijk officieren voor bijvoor-

beeld mensensmokk el en synthetische drugs). 

Dc beinvlocdende rol vanuit de projectleiding is door de toenemende integratie met de reguliere 

organisatieonderdelen afgenomen. Er ontstond cen ontwikkeling in de richting van een ad-hoc stnictuur 

waarin het representatieve karakter wcliswaar ovcreind blcef, maar de binding onder de paraplu van het 

project FR is afgenomen. Dat werd mede beInvloed door het vertrek van een van de twee projectleiders 

aan het begin van het jaar 2001 en de naderende afronding van het project in eerste instantie per 31 

december 2001. 
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3.3.6 Aanpak project FR 

Kastelein doelt met het begrip projectaanpak op de wijze waarop vanuit een project de relaties met 

de omgeving worden ingevuld. Het betreft de veranderingsmethodiek die in het kader van het project 

FR niet zozeer strategisch lijkt te zijn gekozen maar wel achteraf kan worden onderkend. De auteur 

onderscheidt zes typen projectaanpakken: 

I. dirigerend (beslissen en invoeren); 

2. engineering of designing (ontwerpen en invoeren); 

3. bargaining (onderhandelen); 

4. dialectisch (overleg tussen betrokken lijnftmctionarissen, deskundigen en het veld); 

5. non-directief (overleg tussen veranderingsdeskundigen en het veld); 

6. opportunistisch (improviserend zonder duidelijke lijn). 

In een project van vijf jaar met tat van deelprojecten en vertakkingen komen verschillende van deze 

typen voor, al dan niet op hetzelfde moment. Aan de hand van drie kenmerkende processen wordt 

lustreerd welke aanpak zich op welk moment dominant in het project aandiende. 

De opzet van het project FR 

Eerder in dit hoofdstuk werd beschreven dat het project FR van start is gegaan zonder vooraf de 

resultaten, het projectplan, de projectorganisatie, een analyse van de projectomgeving, en een project-

begroting vast te stellen. Dat was volgens respondenten geen weloverwogen strategie, maar paste wet 

heel goed op de werkstij1 van de mensen die in het eerste uur bij het project betrokken waren. Die wordt 

gekenmerkt als: 'Wars van langdurige voorbereidingen, gelijk aan de slag, en we zien wet wat we tegen-

komen'. Het project FR heeft de kenmerken van een opportunistische aanpak de hele looptijd behou-

den. 

Totstandkoming I FT's 

Er was in feite al een keuze gemaakt voor IFT's toen het ontwerp nog moest plaatsvinden. De poli-

tic en nog minder het OM werden niet in brede mate geconsulteerd. Er moesten snel plannen komen en 

de financiering daarvan is bovenlangs geregeld. De invoering van de 1FT's op zichzelf is een voorbeeld 

van een dirigerende aanpak. Toen de IFT's moesten worden vormgegeven en er eenmaal waren, heeft 

de projectleiding een begeleidende rot gekozen. Er werd de teams grote vrijheid gelaten om een eigen 

vorm te kiezen; er werd minnelijk omgegaan met het aantal IFT's; en de projectleiding vervulde voor 

de IFT's vooral onafhankelijke en ondersteunende rollen als intermediair, katalysator, masseur en soms 

arbiter. Centraal in deze aanpak stond het overleg, wat zich manifesteerde in het grote aantal overlegsi-

tuaties dat door vertegenwoordigers van het projectbureau werd bijgewoond en daardoor met elkaar 

werd verbonden. Deze kenmerken van een dialectische aanpak zijn typerend geworden voor het project 

FR. 

De ontwikkeling van opleidingen 

Bij de start van het project FR was een ding volgens respondenten wel zeer duidelijk: er moesten 

opleidingen komen betreffende financieel rechercheren. Dat blijkt ook uit de vergaderverslagen van de 

stuurgroep en de rapportages van de deelprojecten. Op basis van deze brede overeenstemming werd 

aanvankelijk gedacht dat de opleidingsontwikkeling zich prima leende voor een engineering-benade-

ring: ontwerpen en vervolgens aanbieden. De optimistische opleverdatums en het meeliften op het ont- 
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wikkelingstraject voor de kemteams duidden ook in die richting. Achteraf bezien zijn op her ontwikke-

lingsproces volgordelijk verschillende aanpakken losgelaten. De aanvankelijke aanpak ging over in een 

non-directieve aanpak. Verschillende onderwijskundigen van verschillende instellingen waren in werk-

groepen net vertegenwoordigers van het veld en leden van dc projectorganisatie druk doende met het 

opstellen van taakprofielen en eindtermen. Tijdcns dit proces stuitte men op meningsverschillen en 

vveerstanden die met het overleg niet mccr konden worden opgelost. Het ontwikkelingsproces ging over 

in een bargaining situatie waarin steeds opnieuw werd onderhandeld over de uitgangspunten en condi-

ties waaronder het kon wordcn voortgezet en afgerond. 

3.4 Beheersinstrumentatie project FR 

finder beheersinstrumentatie wordt de wijze verstaan waarop het project FR op koers is gehouden 

eq. bewust van koers is veranderd. Kenmerkend voor de processen en procedures die daarop zijn 

gericht is dat ze op zichzelf niet terug zijn te vinden in de kenmerken van het product (het `war), maar 

in de wijze waarop dat product tot stand is gebracht (het 'hoe'). Wijnen c.s. definieren behcersen in rcla-

tie tot projecten als alle sturcnde en regelende activiteiten die erop gericht zijn de activiteiten in de 

fasen planmatig te doen verlopcn' (1985, 53). Zij onderscheiden vijf zogenaamde beheersaspecten die 

er bij het in de hand houden van projecten toe doen: tijd, geld, inforinatie, organisatie en kwaliteit (1990, 

105). Bij Kastelein vinden we cen, deels overlappende, anderc indeling van beheersinstrutnentcn: 

• (her)definiering van doelen en middclen; 

• fasering, mnIpalenplanning en voortgangsbewaking; 

• agendering en notulering; 

• kwaliteitsbewaking en evaluatie; 

• budgettering van personeelsinzet en middelen. 

Om een project te kunnen beheersen zijn nonnen nodig. Maatstaven die het uitgangspunt vormen 

voor bijvoorbceld de kwaliteit, doorlooptijd, en kosten en waaraan de aangetroffen werkelijkheid wordt 

getoctst. Afhankelijk van de uitkomst van die toetsing wordt er niet ingegrepen (de werkelijkheid komt 

goeddeels overeen met de norm); bijgestuurd (de werkelijkheid komt niet overcen met de nonn maar 

kan toch worden bereikt door bijvoorbeeld een verschuiving in de budgetverdeling); of opnieuw 

gepland (de marges worden verntimd of de norm zelf wordt aangcpast). Indens de evaluatie van her 

project FR liepen wij tegen dezelfde problematiek aan als dat project zelf. Nonnen zijn vooraf niet hel-

der gedefinieerd waardoor de control daarop ook lastig was. hit de interviews komt naar voren dat nor-

men vooral impliciet aanwczig zijn in opvattingen van respondentcn, maar behoudens steeds opschui-

vende oplevcrdata niet zijn geexpliciteerd, mat staan dat ze gemeenschappelijk zijn gemaakt. Als gevolg 

daarvan heeft dc sturing door bijvoorbeeld de (implementatie)stuurgroep ook nicer op intuitie plaatsge-

vonden dan op gedefinieerde eisen en randvoorwaarden. 

Ann de hand van de indcling van Kastelein, met hier en daar een inkleuring met behulp van Wijnen 

c.s., wordt de beheersing van het project FR beschreven. 

3.4.1 (her)definiering van doelen en middelen 

Zonder uitzondering achten de respondenten de voor het project FR gekozen overkoepelcnde doe-

stetting te ambiticus. Door de doelstelling (of norm) zo te formuleren was volgens hen bij voorbaat dui- 
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delijk dat ze niet was te halen. Begrijpelijk is volgens hen daarom ook dat de doelstelling weinig waar-

de heeft gehad voor de operationalisering van het project FR. Daarvoor was de doelstelling te visionair 

en te weinig onderbouwd. Achteraf blijkt ze meer te hebben gediend als motto dan als doel, met als 

belangrijkste functies het trekken van de aandacht en het onderstrepen van de importantie van het pro-

ject. 

Tijdens de operationalisatie van de doelstelling in de ontwikkelfase, was ze in feite al op de achtergrond 

geraakt. In de deelrapportages komt ze amper als ijkpunt terug en is ze in feite vervangen door aanbe-

velingen op een lager abstractieniveau. Met die aanbevelingen is aan de slag gegaan en behalve in een 

aantal kritische opmerkingen in de stuurgroep, is over de veronderstelde effecten van het uitvoeren van 

de aanbevelingen voor de beoogde integratie in de handhavingsketen, geen discussie meer geweest. Het 

`wat' stond vast, en de vraag was alleen nog 'hoe'. 

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al is benoemd, waren de aanbevelingen niet ten 

opzichte van elkaar of ten opzichte van de overkoepelende doelstelling gewogen. Ze werden daarbij op 

zichzelf staande en na te streven `doelen'. In de loop van het project hebben de aanbevelingen wel een 

verschillend gewicht gekregen. Wij hebben getracht het daaraan ten grondslag liggende redeneerproces 

te reconstrueren op basis van de vele voortgangsrapportages die tijdens het project zijn verschenen, en 

de toelichting die daarop is gevraagd van de projectleiding. Wij hebben aanwijzingen gevonden dat het 

toekennen van gewicht aan de aanbevelingen impliciet heeft plaatsgevonden aan de hand van de ant-

woorden op drie basale vragen: 

I. Is er al iemand met dit type onderwerp actief? 

2. Is er iemand die we kunnen activeren om ermee aan de slag te gaan? 

3. Is er een eisende partij die nadrukkelijk vraagt om ermee aan de slag te gaan? 

Deze drie vragen zijn voor elk van de aanbevelingen benatwoord onder gelijktijdige vaststelling van 

de aandacht die de uitwerking van de aanbeveling tijdens het project FR heeft gekregen. Die vaststel-

ling heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende criteria: 

• de mate waarin de diverse voortgangsnotities en vergaderverslagen aandacht besteden aan de aan-

. bevel ing; 

• (bij benadering) de hoeveelheid tijd die in de uitwerking van de aanbeveling is gestopt door het pro-

jectbureau; 

• het aantal producten dat op de aanbeveling kon woren teruggevoerd. 

Dat levert voorzichtige hypothesen op die in de vorm van verschillende antwoordcombinaties lei-

den tot de beslissingscombinaties uit het volgende schema. 

lemand actief? lemand te activeren? 	Eisende partij(en)? 	Gewicht: 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Jo 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

++ 

+1- 

-H- 

++ 
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De doorslaggevendheid van de eisende partij lijkt toe te nemen met het aantal partijen en met de macht 

die wordt toegeschreven aan dc partij(en). 

We geven enkele voorbeelden uit het project FR die de hypothesen ondersteunen. 

Ontwikkeling gestandaardiseerde vorm van casescreening (aanbeveling FR9) 

Den aanbeveling werd door het projectburcau sterk geassocieerd met de inrichting van bedrijfs-

processen binnen de politic. Op dat gebied was in eerste instantie het SAIL-project actief voor de IFT's. 

Bij aanvang krecg het beschrijven van de bedrijfsprocessen in de WI's veel aandacht zij het vanuit een 

ander perspectief dan aanbeveling FR9. Met het opheffen van SAIL werd het project gcacht te worden 

overgenomen door het algemenc politieproject ABRIO. Een project dat zich afspeelde buiten de 

invlocdssfeer van het project FR. Er was verder geen druk om het thema op te pakIcen. Het gewicht dat 

aan de aanhevelingen werd toegekend was uiteindelijk dan ook gering. 

Inventarisatie verschillen internationale wet - en regelgeving (aanbeveling FR18) 

Nemen we als tweede voorbeeld het inventariseren van de verschillen in internationale wet- en 

regelgeving dan was op dat terrein volgens de perceptie van de projectleiding het ministerie van Justitie 

al actief. Verder was Cr niemand te activeren met ecn logische relatie tot het thema. Bovendien was er 

weinig druk vanuit het project of het veld op de uitvoering van de aanbeveling. De uitvoering van de 

aanbeveling heeft dan ook verhoudingsgewijs weinig aandacht gekregcn. 

Soortgelijke deskundigheidsontwikkeling als het project MKB (aanbeveling FR5) 

Het project "Met Kennis Bestrijden" werd gezien als een schoolvoorbeetd van publiek-private 

sanacnwerking. Volgens aanbeveling FR5 verdiende het navolging op andere terrcinen. Buiten de 

bctrokkenen bij het MKB was Cr niemand op dit of aanverwante projecten actief. Het project hield op 

te bestaan, en Cr was geen partij die nadrukkclijk uitvoering van de aanbeveling eiste. De aanbeveling 

krecg verder nauwelijks projectaandacht. 

Ondersteun de op - en uitbouw van de samenwerkingsclusters (FR6) 

Op het terrein van de bestrijding van de horizontale fraude was niemand actiel Dc politieregio's 

waren ook niet tot activiteit op dat punt te verleiden volgens dc deelrapportage Horizontalc Fraude. De 

aandacht werd daarom verb ijzonderd in spectate teams. Ondertussen was de druk van partijcn met name 

uit de marktsector bijzonder groot om iets aan den fraudevorm te doen. Zonder af te wegen in hoever-

re de bcstrijding van de horizontalc fraude bij zoo dragen aan het dichterbij brengen van de overkoepe-

lende doelstelling, werd aan de realisatie van het IFT-concept een groot gewicht toegekend. 

Vanuit de dialectische aanpak die in het project FR het zwaartepunt vomide, zijn de hypothesen te 

verklaren. Om zaken voor elkaar te krijgen was de projectleiding sterk athankelijk van de omgeving. 

Bij een zwakke aandacht van die omgeving voor bepaalde aanbevelingen' vroeg het extra inspanning 

om die aanbeveling toch te voorzien van voldocnde gewicht. Diezelfde inspanning ingezet op aanbeve-

lingen waaraan wel belang werd gehecht leverdc nicer rendement op. Het feit dat er in het veld geen 

partijen waren die zich al bezig hidden met dcze aanbevelingen, betekende dat er niemand anders 

opstond om de aandacht op te eiscn. Bovendien beschikte dc projectleiding ook niet over fonnele 

invloed om activiteiten af te dwingen. 
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aandacht die is uitgegaan naar het IFT-concept. Een groot deel van de respondenten vindt dat die aan-
dacht het project uit koers heeft getrokken. Het overkoepelend doe! was `integratie van financieel 

rechercheren in de handhavingsketen' maar het IFT-concept stond daar naar de mening van deze betrok-

kenen haaks op en we! omdat: 

• de aandacht voor fraude juist is verbijzonderd in plaats van geIntegreerd; 
• het accent van het project FR is verlegd van 'financieel rechercheren' naar 'de bestrijding van finan-

cieel-economische criminaliteit'. 

Behalve in de tussentijdse evaluatie, wordt in de vele bestudeerde documenten de keuze voor het IFT-

concept nergens aangestipt als het doorkruisen van de voorgenomen doelstelling van het project FR. 

Vertegenwoordigers van het veld geven daarvoor als verklaring dat men allang blij was met de aandacht 

voor het project en het concrete resultaat bestaande uit de [FT's. 

Had op regelmatige momenten de vergelijking plaatsgevonden tussen projectkoers en de overkoepelen-
de doelstelling, dan was wellicht een meer bewuste keuze gemaakt. 

De overkoepelende doelstelling heeft nauwelijks gediend als ijkpunt voor de projectactiviteiten. ,Als 
resultaat van de ontwikkelfase zijn aanbevelingen genoemd en het uitvoeren van die aanbeveling is doel 

op zich geworden. Verschuivingen in de doeldefinitie hebben min of meer autonoom plaatsgevonden. 

3.4.2 Fasering, planning en voortgangsbewaking 

Het ontbreken van een heldere normering manifesteerde zich o.a. in de doorlooptijd van het project 

en van deelprojecten. Zoals later in deze evaluatie uitgebreid zal worden gedocumenteerd, zijn project-

datums voortdurend aangepast. Van een overallplanning is geen sprake geweest. Toegezegde oplever-

datums zijn herhaaldelijk vervangen door nieuwe. Overschrijding van deze datums had verder ook wei-

nig consequenties. Het ontbreken van een realistische planning per deelactiviteit heeft het project FR 

behoorlijk parten gespeeld. Het inzicht in de omstandigheden waardoor de planning zou kunnen wor-

den beInvloed was te beperkt. Voor dat inzicht was men afhankelijk van derden die wat dat betreft de 

doorlooptijd te zonnig hebben voorgespiegeld. Als gevolg daarvan kon het gebeuren dat het probleem 
van tijdsoverschrijding zich herhaaldelijk manifesteerde. 

Voorbeelden waarin de doorlooptijd meerdere keren moest worden bijgesteld zijn de ontwikkeling 

en oplevering van opleidingen, het FRIS, de handhavingsarrangementen, en het instrumentarium voor 

financieel rechercheren. Later in deze evaluatie wordt dat verder toegelicht. 

Op andere abstractieniveaus dan het project als totaal, zijn wel planningen gemaakt maar die vielen 

niet onder verantwoordelijkheid van het project FR. Die planningen waren voor de ingewijden duide-

lijk maar voor hen waaraan zij dienden te rapporteren niet, zo blijkt uit de interviews. De IFT's waren 

verantwoordelijk voor bun eigen voortgang. De implementatie van het IFT-concept heeft nog het meest 

volgens schema plaatsgevonden (zeker voor wat betreft de eerste vier pilots). 

Vanwege de coordinerende rol is het ook wet begrijpelijk dat de projectleiding geen grip had op de 

diverse deelprocessen met ieder bun eigen dynamiek. Maar op basis van dat besef was het riskant zich 

te laten verleiden tot het noemen van datums te noemen die vrij snel onhaalbaar bleken. 

De drie implementatieplannen die door de projectleiding zijn opgesteld hebben nauwelijks beIn-

vloedend gewerkt op de doorlooptijd, getuige de overschrijdingen die al direct na het verschijnen ervan 

optraden. Het heeft in het project ook ontbroken aan een fasering voorzien van een tijdlijn met bepaal- 

I 39 Zie de parallel met de in § 3.2 geschetste urgentiebeleving en het gehechte belang aan de gevolgen van projectactiviteiten. 
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de mijlpalen waarop de stand van zaken werd opgenomen. Dat laatste heeft wel periodiek plaatsgevon-

den aan de hand van kwartaal- en viemmandsrapportages, maar er was geen planning waaraan die rap-

portages konden refercren. Daardoor was het aanbrengen van samenhang in de projecten ook een pro-

bleem. Voor de (implemcntatie)stuurgroep was het dan ook mocilijk om grip te krijgen op de voortgang 

van het project. Achteraf zijn in het project grofweg twee fascn te onderkennen. Maar op een project 

van uiteindelijk vijf en ecn half jaar geefl een opdeling in twee fasen weinig grip. 

De ontwikkelfase omvatte her tijdvak tussen de start van het project (oktober 1996) en de opleve-

ring van het Eindrapport Financicel Rechercheren in november 1997. Her resultaat van de ontwikkelfa-

se bestaat uit rapporten die door of onder regie van het project FR zijn vervaardigd, eq. met participa-

tie van het project FR tot stand zijn gekomen. De aanbevelingen uit deze rapporten zijn bcpalend 

geweest voor de vonngeving en implementatie van de tweede fasc van het project FR. De visies en daar-

uit voortgekomen aanbcvelingen worden in deel III van deze evaluatie besproken. Zij het enigszins 

gefragmenteerd, levert dit een totaal beeld op van waaruit het project FR is vertrokken. 

De implementatiefase ving aan in november 1997 en zou in ecrste instantie eindigen op 31 decem-

ber 1999. Tijdens het project werd dit verlengd tot en met het jaar 2001 on financieel rechereheren bre-

der te kunnen wegzetten dan horizontale- fraudebestrijding en om de bij de planning achterblijvcnde 

deskundigheidsontwikkeling inhoud te kunnen geven. Urn de overdracht naar de staande organisatie 

geed te kunnen vonngeven is de implementatiefase nogmaals verlengd tot 30 juni 2002. Per die datum 

wordt bet project FR beeindigd. 

Met betrekking tot dc implementatiefase verschenen drie implementatieplannen. Het eerste verscheen 

in juli 1999 (project FR, I999c) toen de fase overigens al geruime tijd was aangevangen. Her plan is 

opgezet aan de hand van de zes taakvelden die in § 3.3.1 van dit hoofdstuk al werden geIntroducecrd. 

In februari 2000 verscheen cen aangepast implementatieplan (Project FR, 2000d). Daarmee wordt de 

uitkornst van een proces van visieontwikkeling en herbezinning op de taken van het project gemarkeerd. 

Dot werd ingcgeven door de ben nog aanstaande beeindiging van het project FR per 1 januari 2002. 

Het implementatieplan maakt onderscheid tussen speerpunten behorende tot het primair proces (speer-

punten die aan het eind van het project worden opgeleverd aan een staande organisatie), en een secun-

dair proces dat de aandachtspunten bevat waarvan de functionaliteit bij einde project ophoudt re bestaan. 

3.4.3 Kwaliteitsbewaking en evaluatie 

Agendering en notulering 

De indeling van de beheersinstrumenten van Kastelein lijkt niet van gelijke zwaarte. Her instrument 

agendering en notulering lijkt van een andere importantie dan de andere instrumenten. Wij beschrijven 

het bier kort omdat juist in het project FR opvalt hoe uitgebreid de verschillende gebeurtenissen tijdens 

het project zijn opgetekend. Zowel in voortgangsnotities, kwartaal- en viermaandsrapportages, als in de 

verslagen van bijvoorbeeld de vergaderingen van de (implementatic)stuurgroep, de CCF en de IFT's. 

Dat maakte bet in het kader van deze evaluatie mogelijk om de infonnatie van rcspondenten op een 

groot aantal punten te staven, en de ontwikkelingen over een periode van ruim vijfjaar te reconstrueren 

en Cr indicatics voor verbanden aan te ontlenen. 

De gedegen verslaglegging legt ook bloot dater nicer mee gestuurd had kunnen worden dan feite-

lijk !leen plaatsgevonden. Op nauwkeurig opgetekendc afspraken is lang niet altijd teruggekomen. 
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Projectverantwoording 

Het projectbureau heeft per kwartaal uitgebreide voortgangsrapportages over het totale project 

financieel rechercheren vervaardigd voor de implementatiestuurgroep. Vanaf de start van het project 

zijn er maar liefst 14 rapportages verschenen. De rapportages waren voor de stuurgroep en de departe-

menten de belangrijkste informatiebron over het verloop van het project. Ze bevatten ook tal van tus-

sentijdse aanbevelingen waarvan overigens niet duidelijk wordt wat er uiteindelijk mee is gedaan. De 

positieve ontwikkeling in de toenemende kwaliteit van de rapportages (bijvoorbeeld voor wat betreft de 

aggregatie van de gegevens van de IFT's) is enigszins tot staan gekomen door drie oorzaken: 

• de keuze per 1 januari 2000 om de taakvelden te verlaten en over te gaan op een indeling in `pri-

mak proces', `secundair proces', en `Coordinatiecommissie Fraude'; 

• de keuze om de le viermaandsrapportage van 2001 te gaan baseren op het INK-model (een keuze 

die bij de daarop volgende rapportage weer deels is verlaten); 

• het moeizame proces van het standaardiseren van de afzonderlijke IFT-registraties. 

Als gevolg van deze oorzaken nam de omvang van de periodieke rapportages fors toe. De uitvoe-

righeid van de informatieverstrekking verschilde bijvoorbeeld ook sterk per IFT (Project FR, 2001a, 

21). Bij de overgang naar het INK-model hebben de meeste fraudeteams niet kunnen voldoen aan de 

rapportage op aandachtsvelden. Respondenten uit de implementatiestuurgroep, de departementen, de 

CCF en de beheersregio's gaven aan dat zij het houvast kwijt raakten door de wisselende indelingen, en 

de grote hoeveelheden tekst. Op basis van het gespreksmateriaal en onze eigen analyse komen wij tot 

een aantal constateringen over de periodieke rapportages. 

In iedere rapportage wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke aanbevelingen uit het eindrapport finan-

cieel rechercheren. Terwijler 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 infor-

matie over voortschrijdende inzichten in het beleids- en implementatieproces. Verder zijn de rapporta-

ges hoofdzakelijk positief. Er stonden zeker in de periode tot en met 1999 nauwelijks knelpunten in (met 

uitzondering van de ontwikkeling van opleidingen) terwij1 wij tijdens het onderzoek toch wel een aan-

tal problemen zijn tegengekomen die ons inziens het vermelden waard zouden zijn geweest (zie deel IV 

over de resultaten van de implementatiefase). De passages in de rapportages over de ontwikkeling bin-

nen de IFT's beperkten zich tot losse berichten over de afzonderlijke [FT's zonder betrokken te worden 

op het totaal van het IFT-concept en eventuele consequenties van de keuze van het ene 1FT voor de 

andere. Ook in dit verschijnsel wordt de dialectische aanpak van het project zichtbaar. Er is niet van 

bovenaf een format `opgelegd', maar de IFT's en de OM-fraudeteams is veel ruimte gelaten voor eigen 

(en afzonderlijke) invulling. Door steeds opnieuw het overleg aan te gaan, heeft de projectleiding 

getracht allen mee te krijgen in een voor ieder gelijk rapportagestramien. Vanaf de vierde voortgang-

snotitie van december 1998 (Projectbureau, 1998d) is het onderwerp `IFT's' de voortgangsrapportages 

gaan domineren. Daardoor is het beeld van het project FR als `een project bestrijding horizontale frau-

de' volgens respondenten in de hand gewerkt. 

De achtereenvolgende voortgangsrapportages bevatten verhoudingsgewijs veel herhaling. ldentieke 

tekstpassages komen meerdere malen terug wat de informatieve waarde, de actualiteit en de toeganke-

lijkheid van de rapportages niet ten goede is gekomen. 

Projectmonitoring 

De wijze waarop de voortgangsrapportages waren opgesteld werkte beslissingen niet in de hand. De 
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rapportages hebben ook niet gediend als beslisdocumenten. Ze gingen niet vergezeld van verzoeken aan 

bijvoorbeeld de (implementatie)stuurgroep tot het nemen van bepaalde besluiten. De teksten zetten ook 

niet aan tot het nemen van beslissingen. De teneur van de rapportages tot en met 1999 was: 'het gaat 

goed, op een paar kleine dingetjes na maar die lossen we op'. De stuurgroep is weinig als beheersins-

trument gebruikt en de stuurgroep bood zich ook niet aan. Leden van die stuurgroep met de minste 

bevoegdheden ten aanzien van het projectbureau voelden zich daartoe ook niet geroepen. Het beeld van 

de stuurgroep als klankbord zonder sturende bevoegdheden wordt ook hierdoor bevestigd. De voort-

gangsrapportages hebben nooit een risicoparagraaf bevat waarin bijvoorbeeld naar het inzicht op dat 

moment, zonder rooskleurigheid, ecn waarschijnlijkheidsscenario voor de rest van het project wcrd 

geschetst. 

Complicerend op de monitoring van het project werkten de verscheidene verantwoordingslijnen in 

het vcrlengde van het gedeelde opdrachtgeverschap. Mcde daardoor bevatten de voortgangsrapportages 

slechts een deel van de ontwikkelingcn op het tcrrein van het financieel rechercheree. De overkoepc-

lende docistelling van het project (integratie van financieel rechercheren in de handhavingsketen) was 

met behulp van de voortgangsrapportages niet te monitoren. Zo kwamen de ontwikkelingen binnen de 

politieregio's bijvoorbeeld niet in de rapportages voor. Omdat dit type informatie de stuurgroep niet 

bereikte werden eventuele prikkels van buiten het project die mogelijk vanuit de ovcrkoepelende doel-

stelling tot bijstelling zouden kunnen hebben geleid, niet ontvangen. 

In die zin is het project FR ondanks de vele externe betrekkingen die werden onderhouden ook in zich-

zelf gekeerd geweest. 

Op basis van de voortgangsrapportages was het moeilijk inzicht te krijgen in de voortgang van het 

project in relatie tot de overkoepelende doelstelling. In het verlengde van wat Kastelein (1990, 127) in 

zijn ondcrzoeksuitkomsten tegenkwam, zijn daarvoor de volgende oorzaken aan te wijzen: 

• er werd informatie vertekend; 

• er ontbrak relevante informatie (vooral het inzicht in de redenen voor stagnatie); 

• bruikbare maatstaven voor evaluatie ontbraken; 

• dieper liggende oorzaken gingen schuil onder beschrijving van (naar verwacht werd 'fijdelijke') 

symptomcn; 

• de informatie was onvoldoendc geaggregeerd; 

• er werd onvoldoende vcrtrokken vanuit de doelgroep waarvoor de rapportages waren bestemd; 

• de infonnaticontvangers werden te weinig gebruikt en boden zich te weinig aan voor het nemen van 

besluiten op basis van de rapportages. 

Van de zijdc van de informatievragers en opdrachtgevers is er weinig gedaan met de informatie die 

men kreeg aangeleverd. De voortgangsrapportages zijn min of mecr voor kennisgeving aangenomen. 

Uit dc vergaderverslagen van de (implementatie)stuurgroep komen spaarzaam opmerkingen naar voren 

over de inhoud van de rapportages. Volgens enkele respondenten had men ook geen behoefte om knel-

punten op te zoeken ook al voelde men dat die er waren (zo blijkt uit de intultieve opmerkingen uit de 

stuurgroep) op het moment dat anderen ze wegwuifden. 

In de tussentijdsc evaluatie betreffende de IFT's werd gesignaleerd dat met de kwartaalrapportages van 

die IFT's aan de departementen weinig werd gedaan (Faber/Van der Lugt, 1999, 132). Of het een gevolg 

is van deze aanbeveling is niet bekend, maar in 2000 heeft het ministerie van BZK de kwaliteit van de 

rapportages van o.a. de IFT's beoordeeld (zie § 22.7). Uit bijlage 4 van de Landelijke politiebrief 2002 

(EA2001/U56683; 28 februari 2001) blijkt ook toenemende aandacht voor de monitoring van gemaak- 
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te afspraken. De departementen geven daarin te kennen dat zij de volgende zaken gerapporteerd willen 

zien: 

• aantal verdachten in onderzoeksdossiers; 
• aantal overgedragen onderzoeksdossiers; 

• ontnemingsratio; 
• preventieratio. 

Voor deze indicatoren dienden vier vragen te worden beantwoord: 

• wat is het resultaat over 1999 en 2000 geweest; 

• wat is de gekwantificeerde doelstelling voor de periode 2000-2002; 

• welke doelstelling wordt gehanteerd in het jaarplan 2002 of richt men zich op een alternatieve doel-
stelling; 

• geef een korte verklaring voor verschillen en licht toe in hoeverre dit leidt tot bijstelling van beleid. 

In een voetnoot wordt aangegeven dat de rapportageverplichting tevens, voor zover mogelijk, geldt voor 

o.a. de interregionale fraudeteams. 

Om niet uitsluitend te leunen op de informatievoorziening middels de voortgangsrapportages, 

nemen vertegenwoordigers van de politiedepartementen deel aan het clusteroverleg van de IFT's en de 

OM-fraudeteams, en aan de CCF. Over de uiteindelijke samenwerking met de beleidsadviseurs van 

beide departementen zijn de betrokken respondenten zonder uitzondering positief. 

3.4.4 Budgettering van personeelsinzet en middelen 

Voor de projectleiding speelde het projectbudget een geringe rol in de beheersing. Conform haar 

coordinerende functie droeg zij formeel alleen verantwoordelijkheid voor de budgetten in relatie tot de 

instandhouding van het projectbureau, het inhuren van externe deskundigen en voor communicatie en 

themabijeenkomsten. De budgettering van de overige projectuitgaven verliep rechtstreeks tussen de 

eigenlijke opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor deze budgetten lag bij de projectleiding ook geen con-

trolfunctie. Die was gedefinieerd als onderdeel van de afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtne-
mers, zoals bijvoorbeeld: 

• rapportage per kwartaal van de IFT's aan het ministerie van BZK; 
• viermaandelijkse rapportage over de opleidingsontwikkeling door het ICR aan het ministerie van 

Justitie; 

• rapportage over de opleidingsontwikkeling binnen het OM aan het Parket-Generaal; 

• rapportage over het FRIS aan het opdrachtgeversoverleg; 

• rapportage door het LRT van het aandeel in de bestrijding van de horizontale fraude in de eigen 

beleidscyclus. 
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TABEL 3: BEGR0T1NCIPROJECTBUREAU 1996-2001 

Personeelsgebonden kosten 

Sidarissen 	 92.292 	525.312 	335.000 

Overuren 

Reis en verblijf 	 5.000 	10.000 	10.000 

Oplciding en vorming 

Personeel van derden 	 3.000 	7.000 	7.000 

Overige personeelskosten 

Organ isatiekosten 

Kosten deskundigen 	 40.000 	465.000 	490.000 	288.000 	145.000 	195.000 

Representatie 	 15.000 	36.000 	40.000 	40.000 

Burcankosteo 	 34.200 	34.200 	70.000 	65.000 

Conferenties/themadagen 	 80.000 

Drukwcrk 	 25.000 	60.000 

Voorlichting 	 38.000 	39.500 	83.000 

Lease vervocinniddelen 	 50.000 	48.000 	18.000 	20.000 

Onderhoud en exploitatie 

vervoermiddelen 	 10.000 	 2.000 	4.000 

Brandstof 	 3.000 	2.000 

Onderhoud/exploitatic programmatuur 	 10.000 	17.000 	 4.000 

Telecommunicatie 	 20.000 	25.000 

H u isvesting 

Huisvesiing/kantoorfaciliteiten 	96.250 	44.500 	35.000 	45.000 

Investeringen (afsehrijving ineens) 

Automatisering 

Kantoorinrichting 

Dive rsen 
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39.000 

35.000 

14.500 

3.000 

3.500 

37.500 

20.000 

15.000 

570.000 

12.000 

18.000 

25.000 

580.000 

0 

41.000 

20.000 

40.000 

5.000 

26.000 

20.000 

2.000 

425.000 

0 

45.000 

20.000 

62.000 

20.000 

105.000 

28.000 

24.000 

4.000 

Totaal begroting 

Realisatie 

359.242 	1.161.563 	1.089.500 	1.200.000 	1.191.500 	1.113.000 

	

1.013.000 	1.089.500 	1.016.893 	1.082.490 

Het nadeel van den afzonderlijke rapportages betreffende eveneens afzonderlijke geldstromen was 

dat cr geen cobrdinatie plaatsvond op het totaal van de verschillende activiteiten en de mate waarin die 

bijdroegen aan de overkoepelende doelstellingen. Het project FR is daardoor uit elkaar getrokken en 

versnipperd over tal van rapportages. In die zin is te weinig van het projectburcau gebruik gemaakt als 

vrijwel cnige plaats waar men kennis had van de mecste activiteiten. 

De opdracht aan de (implementatie)stuurgroep had betrekking op het financieel rechereheren als 

geheel, maar de touwtjcs en de informatie over alle daannee verband houdende facetten kwamen niet 

in de stuurgroep bij elkaar. De stuurgroep had geen zicht op cen begroting voor het project FR en 

beschikte ook niet zelfstandig over budgetten. Ter uitvoering van de diverse aanbevelingen waren in het 

Eindrapport FR ook geen bedragen opgenomen. Activiteitenkosten moesten van geval tot geval worden 

geregeld. 



Tabel 3 bevat een reconstructie van de begroting en realisatie van de kosten van het projectbureau. 

De overgang van de projectadministratie van Deventer naar Zwolle en het dooreen lopen van kosten-

overzichten en budgetaanvragen heeft het reconstructieproces enigszins bemoeilijkt. Uit het overzicht 

komen geen in het oog springende zaken naar voren. 

3.5 Het krachtenveld 

Kastelein veronderstelt met betrekking tot projecten drie spanningsrelaties in de verhouding van 

projectorganisatie tot de staande organisatie: 

• Betreffende de input: de staande organisaties moeten mensen en middelen afstaan ten behoeve van 

het project; 

• de throughput: mensen met verschillende achtergronden, talen en belangen worden geacht in de pro-

jectorganisatie samen te werken; 

• de output: de staande organisatie moet de producten van de projectorganisatie accepteren, en de 

mensen die eraan hebben gewerkt weer opnemen; 

In elk van deze drie relaties doet zich als dimensie de driehoeksverhouding voor tussen machtscen-

trum, het onderzoeksveld en de projectorganisatie c.q. projectmedewerkers. 

Tijdens een project moeten de spanningsrelaties productief worden gemaakt. Vanuit deze optiek 

laten wij de verschillende spanningsrelaties de revue passeren. Daarvoor is een selectie gemaakt van de 

meest bepalende actoren uit het onderzoeksveld zoals dat in hoofdstuk 1 schematisch is weergegeven. 

Complicerend voor zowel het project FR als voor deze evaluatie heeft gewerkt dat het in het kader van 

het project FR gaat om verschillende `staande organisaties. Per spanningsveld wordt kwalitatief op een 

aantal punten aangegeven in welke mate de spanningsvelden productief zijn gemaakt. Wij hebben de 

volgende kwalificaties daarbij gebruikt: 

• Productief de relatie op zich heeft positief bijgedragen aan de realisatie van de projectdoelstellin-

gen; 

• Beperkt productief de relatie heeft in enige mate bijgedragen aan de projectdoelstellingen; 

• Neutraal: de relatie heeft noch positief noch negatief aan de doelstellingen bijgedragen; 

• Beperkt contraproductief de relatie heeft in enige mate negatief bijgedragen aan de projectdoel-

stell ingen; 

• Contraproductief de relatie heeft afbreuk gedaan aan het realiseren van de projectdoelstellingen. 

Met nadruk zij vermeld dat de kwaliteit van de onderlinge betrekking is gescoord en niet het uit-

eindelijk resultaat. Zo kan een relatie als niet productief worden gekwalificeerd terwijI er uiteindelijk 

toch een product tot stand is gekomen. En omgekeerd kan ondanks goede betrekkingen een resultaat uit-

blijven. 

Spanningsrelatie 'Input' 

Volgens Kastelein bestaat het spanningsveld omdat de staande organisatie mensen, middelen en 

informatie (input) moet afstaan. Die kunnen op dat moment niet worden aangewend voor de primaire 

activiteiten van die organisatie. Ook de keuze voor doelstellingen en de eisen die worden gesteld aan 

projectresultaten worden gedefinieerd als input. 
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In het project FR zijn ten behoeve van de projectorganisatie in enge zin weinig middelen ondrokken aan 

de staande organisaties. Wellicht met uitzondering van de ontwikkkelfase waarin de stuurgroep en deel-

projectgroepen breed zijn sarnengesteld nit vertegcnwoordigers van het onderzoeksveld. Zowel voor 

wat betrcft de publieke partijen als marktpartnen. Er was in tennen van Kastelein wel degelijk sprake 

van een spanningsrelatie met deze partijen. Voor de marktsector speelde het vraagstuk van welke infor-

made over bijvoorbeeld dc mate van fraude met hun producten wel en welke niet beschikbaar kon wor-

den gesteld. Met op de achtergrond het belang dat men had bij intensivering van de aandacht voor de 

horizontale fraude van politic- en OM-zijde. Bij de BOD'en spcelde de vraag tot op welke hoogte men 

kennis ter beschikking zou moeten stellen aan de politic die als motief voor het project FR had om zich 

autonomer te kunnen opstellen ten opzichte van diezelfde BOD'en. 

In de eerste fase van het project FR zijn deze relaties hoofdzakclijk productief gemaakt. Eendrachtig 

is er gcwerkt aan de totstandkoming van de deelrapportages. Er was de bereidheid om er energie in te 

stcken. Men is daardoor ook naar elkaar toegegroeid. 

Tijdcns de implernentatiefase is een grotcr beroep gedaan op resources dan in de ontwikkelfase. Niet ten 

behoeve van de projectorganisatie in enge zin, maar voor de ontwikkeling van het WI-concept, het 

FRIS, en de opleidingen. In financiEle zin betrof dit extra middelen die nict ten koste gingen van de 

staande organisaties. Dat leverde met de financierende departementen vrijwel alleen productief gemaak-

te spanning op. als gevolg waarvan ook financiele problemen die na het inrichten van de IFT's ont-

stonden (zie § 22.6) werden opgelost. 

In personele zin is op verschillende wijzen een beroep gedaan op verschillende organisaties. Dat 

leverde blijkens het gespreksmateriaal de volgende voorbeelden op van input-spanningen: 

• bet wegtrekken van personeel (meestal met deskundigheid die in de politieregio schaars was) uit de 

regio's ten behoevc van de IFT's; 

• de behoeftc van de IFT's aan gedetacheerd personeel van de FIOD, terwiff die deze medewerkers 

zelf nodig had en bovendien betrokkcn wilde houden bij de eigen organisatie; 

• het realloceren van ontwikkelcapaciteit van het ICR ten behoeve van het project FR, waar die ook 

bard nodig was in de ontwikkcling van het Poi itieondenvijs 2002; 

• het bemensen van teams met vertegenwoordigers uit het veld voor de ontwikkeling van opleidin-

gen, waarvan de opbrengst van weinig waarde nicer bleck te zijn geworden na de breuk tussen het 

CITO en de ICR (zie hoofdstuk 1). 

Dc cerste spanning is bcperkt productief gemaakt door als [FT's nadrukkelijk de samenwerking met 

de politieregio's te zoeken in het draaien van onderzoeken en het elkaar wederzijds bijstaan. Van de 

tweedc hebben wij geen effect kunnen vaststellen. Het aflopen van de vaste detacheringsrclaties heeft 

niet gelcid tot beeindiging van de samenwerking op het niveau van concrete opsporingsonderzoeken. 

Op de derde spanningsrelatic wordt in hoofdstuk I I uitvoerig ingegaan. Zij heeft contraproductief door-

gewerkt op de relatie tussen opdrachtnemers en het project FR, waarvan de interviews, vergaderversla-

gcn en de correspondcntie over dit onderwerp getuigen. De vierde heeft ook contraproductief gewerkt. 

Hoofdstuk I I bevat de nadere onderbouwing van deze conclusie, die Cr in feite op ncerkomt dat een aan-

tal vertegenwoordigers uit het veld die zich hebben ingespannen voor het fonnuleren van eindtennen en 

toetsopgaven, op zijn zachtst gezegd nict blij waren toen die inspanning achteraf tevcrgeefs bleek te zijn 

geweest. 
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De problematiek van de informatieuitwisseling tussen het Verbond van Verzekeraars aan de ene 

kant, en politie en OM aan de andere kant is een voorbeeld van een spanningsveld in juridische zin. Dit 

type spanningsrelatie zou aan de indeling van Kastelein kunnen worden toegevoegd. Overigens is de 

relatie beperkt productief gemaakt. Er is nog geen oplossing gevonden, maar daar wordt wel gezamen-
lijk aan gewerkt. 

Voor wat betreft de doelstellingen van het project FR is een voorbeeld van input-spanning de mate 

waarin het IFT-concept hieraan bijdroeg. Dat leidde o.a. in de politieregio Utrecht tot het standpunt dat 

de bestrijding van horizontale fraude niet ineens tot prioriteit moest worden verheven omdat er exoge-

ne middelen ter beschikking werd gesteld. Utrecht is een witte vlek gebleven voor wat betreft de afdek-

king met een IFT. Maar de spanning is wel productief gemaakt. Utrecht heeft ernst gemaakt met de ont-

wikkeling van het financieel rechercheren en heeft ook deelgenomen aan de overlegstructuur van het 

project FR. 

Spanningsrelatie 'throughput' 

Bij het project FR zijn tal van verschillende organisaties betrokken zonder dat er sprake was van een 

bovenlaag met sturende bevoegdheden. Het opbouwen van vertrouwen, samenwerking en informatie-

uitwisseling waren volgens respondenten de trefwoorden om deze mix te doen functioneren. Dat ver-

liep volgens hen niet altijd vanzelfsprekend gezien de verschillende belangen en culturen. Kastelein 

onderscheidt een aantal spanningsrelaties op het gebied van de throughput. Vrij vertaald komen die neer 

op: 
• de diversiteit in achterbannen; 

• het verschil in belangen; 

• de mate van mandaat; 

• de vraag waar de loyaliteiten liggen; 
• de mate waarin elkaars taal (jargon) wordt gesproken en verstaan, en men elkaars discipline kent. 

Op basis van de bevindingen uit deze evaluatie hebben wij er twee aan toegevoegd: 
• de mate waarin men een exclusief domein of werkveld beheerst; 
• de mate waarin elkaars deskundigheid en werkwijze wordt erkend. 

Uit de interviews en de documenten hebben wij een aantal voorbeelden ontleend van vormen van 

throughput-spanningen die in het project FR hebben gespeeld. 

• De door respondenten nogal verschillend ervaren reserves in samenwerking en informatieuitwisse-

ling tussen nieuwe eenheden die waren ontstaan op basis van het project FR onderling (LBF, IFT's, 
OM-fraudeteams) zijn een voorbeeld van verschil in belangen en loyaliteit. Betreffende het LBF en 

de [FT's heeft deze spanning contraproductief gewerkt (zie § 17.7). 
• De samenwerking en infonnatieuitwisseling tussen de nieuwe eenheden en de marktpartijen was 

een voorbeeld van de mate waarin men weinig vertrouwd is met elkaars discipline en beperkt toe-

staat dat anderen zich op het eigen terrein begeven. Deze spanning is gaandeweg het project FR 
beperkt productief gemaakt. 

• De samenwerking en informatieuitwisseling tussen ICR, SSR, CITO en het project FR is niet goed 

verlopen en heeft contraproductief gewerkt op de werkrelatie. Het is een voorbeeld van de door ons 

toegevoegde verschijningsvormen van spanningsrelaties: afbakening van het eigen exclusieve 
domein, en het niet erkennen van de deskundigheid van anderen. 
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Ad 3. Spanningsrelatie 'output 

Kastelein definieert als kenmerken voor de spanningsrelaties betreffende output de mate waarin de 

producten die door eon project worden voortgebracht worden geaccepteerd door het veld en de wijze 

waarop medewerkers uit het project terug vlocien in hun moederorganisatie. Als eerste vraagstuk dient 

zich in relatie tot het project FR aan dat Cr meer sprakc is van co-producten van projectorganisatie en 

staandc organisatie, dan van zelfstandige produeten. In de tweede plaats is de personele bezetting van 

de projectorganisatie in enge zin, beperkt. Er vloeit dus weinig capaciteit naar de staande organisaties 

terug. Met inachtneming van deze complicerende factoren hebben wij ecn aantal voorbeelden gedetec-

teerd van spanningsrelaties betreffende output. 

Het FRIS heel) als product vanaf de start van de ontwikkeling te maken gehad met verschillende 

verwachtingen. Hoewc1 het systcem beoogde het OM in staat te stellen te prioriteren en te sturen, wilde 

het politieveld dat Cr ook operationele analyses nice gemaakt zouden kunnen worden. Dcze spanning is 

productief gemaakt door in aanvulling op FRIS con applicatie te ontwikkelen die bcperkt tcgemoet komt 

aan de wensen van het veld. Blijvend bij het FRIS, werden de hoog gespannen verwachtingen niet waar-

gemaakt door de eerste vcrsie. Onder invloed van het veld werden er verbeteringen doorgevoerd. 

Nemen wij de huidige handhavingsarrangementen als product van het project FR, dan blijkt het veld 

ze vooral lc zien als de bekroning van het gczatnenlijk werkcn aan een vertrouwensrelatie en minder als 

sturingsinstrutnent om elkaar op af te rekenen. De spanning is daamwe een producticf voertuig gewor-

den voor een resultaat met een psychologische en minder een instrumentele functie. 

Een derde voorbeeld betreft het zelfstudiepakket dat was ontwikkeld voor politic en OM. Ondanks 

de aangebrachte aanpassingen op verzock van hct veld, is het als product door het OM niet geaccep-

tecrd. Dat heeft in zoverrc contraproducticf gewerkt, dat het OM erdoor wcrd gestakt een eigen koers 

tc gaan varen voor wat betreft de opleidingsontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt van het project 

FR, het gezamenlijke optrckken van politic en OM, werd mede daardoor overboord gezet. 

Als vierde en laatste voorbeeld moge dienen wat respondenten hcbben gemeld over het tcrugkeer-

beleid van mcdewerkers tot de IFT's naar dc korpsen. Hoewc1 de IFT's niet tot de projectorganisatie 

behorcn, illustreert bet voorbeeld volgens hen dat terugkerendc medewerkers die weer in de basispoli-

tiefunctie wordcn gezet, nauwelijks worden aangesproken op de verworven deskundigheid en ervaring 

tijdens de detacheringsperiode. Getracht is de spanning met het veld productief te maken door als pro-

ject FR cen advies te laten vervaardigen betreffende loopbaanbeleid. 

3.6 Onderzoeksbevindingen in het perspectief van de organisatietheorie 

3.6.1 Het modulair basismodel 

In dit hoofdstuk hebben wij regelmatig vcrvvezen naar de organisatietheorie van Kastelein. In dezc 

paragraaf introduceren wij zijn modulair basismodel waarop de venvijzingen zijn terug te voeren. De 

toevocging modulair aan het basismodel refcreert aan het uitgangspunt van de auteur dat alle grotere 

organisaties of interorganisationele nctwerken zijn samengesteld uit in principc complete en overeen-

kotnstige organisatorische modules van een bcperkte omvang (Kastelein, 1990, 16). Het is als evalu-

atiemodel ontwikkeld en systematisch toegepast op ruim 60 projectorganisaties. Deels in opdracht van 
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de zeven grootste bedrijven in Nederland (waaronder Shell, Philips, Unilever en KLM), en in opdracht 

van het ministerie van BZK gericht op de besluitvormingsprocessen in het kader van Interdepartmentale 

BeleidsCoordinatie organen (IBC's). Hoewel de auteur zelf het desondanks een hypothetisch model 

noemt, maakt juist de brede empirische toetsing het model interessant om als uitgangspunt te hanteren 

voor systematisering van de onderzoeksbevindingen en voor analyse van de opzet van het project FR. 

Figuur 5 bevat een vertaling van het model naar projectorganisaties. Het wordt voorgesteld als een 

min of meer gestuurd en geregeld systeem in een omgeving. Doorlichting van een projectorganisatie 

volgens het model geschiedt door de hoofditems van de blokken uit het schema te voorzien van empi-

risch materiaal, zoals in dit hoofdstuk heeft plaatsgevonden voor het project FR. Het laatste blok uit het 

schema betreft de effectiviteit van een project. Het in hoofdstuk 3 van deze evaluatie al beantwoorden 

van de effectiviteitsvraag lijkt ons niet juist. Vandaar dat het inhoudelijke antwoord op die vraag is uit-

gesteld tot het laatste hoofdstuk van dit evaluatierapport. Dat laat onverlet dat voor wat betreft de inrich-

ting en organisatie van het project FR at wet een aantal constateringen kan worden gedaan dat niet 

zozeer te maken heeft met de inhoudelijke opbrengst van het project FR, maar met de wijze waarop dat 

project is ingericht. De kans die de wijze van inrichting biedt op effectiviteit staat in deze paragraaf cen-

traal. 

Opgave 

Aard doelstelling 
project FR 

Projectomstandigheden 

Spanningsrelatie 
'input' 

Projectorganisatie 

Projectstructuur 

Projectaanpak 

Beheersinstrumentatie 

Spanningsrelatie 
'throughput' 

--O■ 

Effectiviteit 

Objectieve planrealisatie 
ratio's 

Oordelen betrokken 
partijen 

Spanningsrelatie 
'output' 

FIGUUR 5: MODULAIR BASISMODEL INGEKLEURD NAAR PROJECT FR (BRoN: KASTELEIN, 1990, 133) 

Betreffende het basismodel heeft de auteur vier soorten hypothesen geformuleerd over de effectivi-

teit van projectorganisaties. In feite betreft het de succes- en faalfactoren voor projectorganisaties. 

In het model zijn de factoren gegroepeerd naar: 

• miniimunvoorwaarden waaraan projecten (ongeacht projectopdracht of projectcondities) moeten 

voldoen om effectief te zijn; 

• risicofactoren die de effectiviteit negatief kunnen beinvloeden; 

• middelen met behulp waarvan de risico's kunnen worden gecompenseerd, en 

• congruentievoorwaarden die zorgen voor evenwicht tussen projectorganisatie aan de ene kant, en 

de projectopgave en projectomstandigheden aan de andere. 
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Een aantal factoren is door Kastelein voonvaardelijk geformuleerd. Ze worden geacht waar te zijn 

naarmate andere factoren waar zijn. Met gebruikmaking van de reeds gegeven beschrijvingen in dit 

hoofdstuk zijn de factoren geconfronteerd met de in het project FR aangetroffen situatie. De uitkomst 

daarvan wordt voor elk onderwerp waarop een factor betrekking heeft gescoord in een tabel. Die tabel 

bevat twee dimensies: 

I. Ilet belang dat aan de factor moet warden toegekend (hoe zwaar telt ze mee in de beoordeling van 

de effectiviteit van het project FR). Flet belang is uitgedrukt in hoog, gemiddeld en laag. 

2. De mate waarin aan de factor als indicator voor effectiviteit binnen het project FR wordt voldaan. 

De score bestaat uit cen schaal van 'plus plus' (aan de factor wordt volledig voldaan) tot 'min min' 

(de factor ontbreekt nagenoeg, en de faalkans wordt daardoor volgens de hypothese van Kastelein 

vergroot). Scores in de 'plus plus'-kolom bieden volgens Kastelein de mceste kans op effectiviteit. 

De eerste dimensie is door ons geIntroduceerd en kornt niet voor in het model van Kastelein. Wij 

hebbcn de dimensic toegcvoegd omdat binnen ons onderzock van hct project FR bleek dat niet alle door 

Kastelein onderscheiden hypothesen even doorslaggevend waren voor de kans op effectiviteit. 

Sommige factoren deden er meer toe dan anderen. 

De tweede dimensie is wel ontleend aan de theorie van Kastelein alleen hebben wij gcbruik gemaakt 

van cen andere witze van scoren. Kastelein gebruikt daarvoor een vijfpuntsschaal om, nadat diverse pro-

jecten op die schaal zijn gescoord, pas te komen tot conclusies. In de evaluatie van het project FR gaat 

het om Can gevalsstudie waarvan de uitkomsten zijn verhouden tot de conclusics die Kastelein trekt en 

niet tot de daaraan ten grondlag liggcnde scores van de andere ruim 60 projecten. 

3.6.2 Minimumvoorwaarden 

Projecten mocten volgcns Kastelcin ongeacht de projectopdracht of projectomstandigheden mini-

maal voldoen aan de volgende voorwaarden om effectief te kunnen zijn: 

• toegang voor de projectorganisatie tot het geautoriseerde machtscentrum (-centra) in de staande 

organisatie(s); 

• beschikbaarheid van een gegarandeerd minimum aan arbeidscapaciteit en middelen; 

• het beschikken over elementaire samenwerkingsvaardigheden; 

• een ongcblokkeerd groepsproces; 

• een zekere urgentietoekenning aan het project door betrokken machtscentra, deelnemende specia-

listen en het betrokken veld. 
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Toegepast op het project FR, warden alle voorwaarden door ons van hoog belang geacht. Juist 

omdat de projectleiding zelf als exponent van de coordinatiestructuur niet beschikt over formele 



bevoegdheden, is het beschikken over toegang tot het machtscentrum dat wel beschikt over bevoegd-

heden van groot belang. In het project waren dat vooral de portefeuillehouder fraude in het college; de 

portefeuillehouder financieel rechercheren uit de RvHc, en de departementen van BZK en van Justitie. 

Het belang van samenwerkingsvaardigheden en niet vertroebelde verhoudingen is van groot gewicht 

binnen de voornamelijk dialectische aanpak. Overleg levert vrij weinig op als de relaties verstoord zijn 

of het vermogen tot samenwerking ontbreekt. Vanwege de hoge ambitie was de beschikbaarheid van 
middelen om die waar te kunnen maken voor het project van groot belang. De acceptatie door het veld 

van de inspanningen op het terrein van financieel rechercheren was in de jaren voor de start van het pro-

ject al een zorgenkind. Het succes van het project FR hing sterk samen met het belang dat eraan werd 

toegekend door het veld. 

De mate waarin deze voorwaarden ook daadwerkelijk in het project FR zijn aangetroffen varieert. 

De toegang tot de machtscentra was goed geregeld. Er zat geen of hooguit een schakel (en dan een scha-

kel op gelijk niveau met de projectleiding en niet een hierarchisch niveau hoger) tussen de projectlei-

ding en die centra en men had rechtstreeks toegang. In de tussentijdse evaluatie maakten wij al melding 

van het feit dat de een op een relatie met het machtscentrum bestaande uit het college van PG's deels 

ook contraproductief heeft gewerkt in de relatie van de projectleiding naar het OM en naar de politic. 

Nelen/Sabee maken in relatie tot het BOOM melding van een soortgelijk verschijnsel (1998, 92), even-

als Kastelein (1990, 141) en Faber/Van der Lugt (1999, 72). Het lijkt crop dat de kans op acceptatie en 

daarmee op welslagen van het project, vermindert wanneer het hoogste hierarchische niveau direct par-

ticipeert in het project. Het beeld dat volgens respondenten van de projectleiding ontstond was dat van 

zetbaas van de portefeuillehouder in het college van PG's. Overigens zeggen diverse respondenten weet 

te hebben van confrontaties tussen de projectleiding en de PG-portefeuillehouder, wat de perceptie van 
deze respondenten over de projectleiding naar eigen zeggen overigens positief heeft bijgesteld. Deze 

constatering zou kunnen leiden tot een voorzichtige aanvullende hypothese: 

De afgenomen acceptatie van een project of de uitkomsten ervan bij het veld als gevolg van directe 

invloed van een machtscentrum, wordt in bepaalde mate gecompenseerd door kennis in het veld van 

meningsverschillen tussen dat machtscentrum en de projectleiding. 

Financiele middelen waren in het project uiteindelijk voldoende beschikbaar. Ze waren niet vooraf 

toegekend, maar per activiteit wel te verkrijgen. Anders lag dat met de personele middelen. De omvang 

van het projectbureau was te klein in relatie tot de hoge ambitie. Dat heeft een grote wissel getrokken 

op de beperkte bezetting. Ook de ontwikkelcapaciteit op het vlak van opleidingen was onvoldoende. 
Terwij1 dit door de opstellers van het Eindrapport FR als een belangrijke succesfactor werd gezien. 

De samenwerkingsprocessen verliepen, op de ontwikkeling van opleidingen na, hoofdzakelijk redelijk 

soepel. Wel vroegen die een behoorlijke tijdsinvestering. 
De noodzaak van het project FR werd maar door een beperkt aantal topfunctionarissen en inhoudsdes-

kundigen uit het veld (van bijvoorbeeld de BFO's) als zodanig beleefd. De urgentiebeleving is negatief 

beInvloed door de ontwikkeling van het project financieel rechercheren in de richting van de aanpak van 

fraude. Daarmee heeft het project FR een deel van de politic en het OM van zich vervreemd. 

Samenvattend: aan twee minimale voorwaarden voor de effectiviteit van het project FR is onvol-

doende voldaan: de beschikbaarheid van personele middelen en de toekenning van voldoende urgentie 
aan het project en de projectactiviteiten door het veld. 
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3.6.3 Risicofactoren 
In algemene zin stelt Kastelein dat de etTectiviteit van projecten wordt bcdreigd door de volgendc 

risicofactoren: 

• een lange doorlooptijd; 

• grote omvang van het veld waarvoor het project consequenties kan hebben; 

• een omvangrijke projectorganisatie; 

• grote samengesteldheid: een grote interne differentiatie (verwevenheid van veel elemcnten binnen 

het project) en Gen grote exteme differcntiatie (verwevenheid van veel elementen binncn het veld); 

• mcervoudigheid van het project (de mate waarin bet project wordt gekenmerkt door meerdere facet-

ten als technisch, administratief, sociaal); 

• hardheid van het project (de mate waarin het te realiscren product concreet, stoffelijk en tastbaar is, 

of moeilijk grijpbaar en aanwijsbaar) 
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Doorlooptijd 
De doorlooptijd van het project FR is twee maal verlengd. De besluiten daartoe worden in hoge 

mate ondersteund door het veld. Respondenten zijn eensgezind in bun opvatting dat de oorspronkelijke 

looptijd van drie jaar (en inclusicf verlenging ook die van vijfjaar) te kort was om de ambitic waar te 

maken. Dat processcn meer tijd hcbben gevraagd dan was verwacht, heeft weinig verrnoeidheid' opge-

leverd in het veld. Dat heeft naar wij vermocden minder met uithoudingsvermogen te makcn, dan met 

het felt dat veel processen sequentieel hebben plaatsgcvonden en niet gedurende de gehele projectpe-

:lode. De opvatting in het veld is negatief over de doorlooptijd van het ontwikkelen van opleidingen op 

met name de deskundigheidsniveaus 4 en 5 (zie hoofdstuk II). 

Veldomvang 
De breedte van het veld waarop het project FR betrekking had, heeft in hoge mate coordinatiedruk 

en problemen in de aandachtsverdcling veroorzaakt. Zowel voor de stuurgroep als de projectleiding. 

loch heeft dit aspect zich redelijk neutraal laten voelen. Naar wij veronderstellen zou dat te maken kun-

nen hebben met de verschillende cotirdinatiecentra 'die in relatie tot het project FR in het veld zijn 

waargenomen. Als infonuele `satellicten' van het project FR hebben de IFT's, de OM-fraudeteams, de 

contaelpersonen van de marktpartijen, het Experttcam en de CCF een dee! van de coordinatiedruk weg-

gevangen. 



Omvang projectorganisatie 

Scoorde in het geval van de minimumvoorwaarden voor effectiviteit een kleine projectorganisatie 

negatief; Kastelein ontdekte dat een grote projectorganisatie ook een risico inhoudt. Op dat punt vormt 

de omvang van het project FR geen risicofactor. Overigens lijkt dat aspect in het project FR niet van 

groot belang. 

• Samengesteldheid 

De aanbevelingen uit het Eindrapport FR zijn door het project benaderd als redelijk los van elkaar 

staand. Ze zijn op verschillende plaatsen uitgezet en waar dwarsverbanden nodig waren werd daarin 

vooral voorzien door de aanwezigheid van de projectleiders in overlegsituaties. De verwevenheid bin-

nen het project is daardoor feitelijk niet van doorslaggevende betekenis gebleken. Wel geeft een aantal 

respondenten aan dat er meer naar verwevenheid had moeten worden gestreefd. Zo vindt een aantal van 

hen dat de 1FT's teveel zijn neergezet als een middel om de horizontale fraude te bestrijden en dat ze 

onvoldoende zijn benut om het financieel rechercheren te promoten. 

Meervoudigheid 

De meervoudigheid heeft de succeskansen van het project meer beInvloed dan de samengesteldheid. 

In verhouding tot de overkoepelende doelstelling, is het project FR te technisch benaderd. Er is in de 

aanbevelingen uit het Eindrapport weinig aandacht gevraagd voor attitude-aspecten, hoewel die aan-

dacht door de deelprojectgroepen wel was gevraagd (zie deel I1I). Omdat de aanbevelingen min of meer 

gelijk werden gesteld aan de projectdoelen viel dat niet op. Afgezet tegen de overkoepelende doelstel-

ling, vindt feitelijk niemand van de respondenten dat die is behaald. Verreweg het grootste deel wijt dat 

aan het hebben van te weinig aandacht voor de `zachtere' oorzaken voor het ontbreken van voldoende 

aandacht voor financieel rechercheren. 

Hardheid/zachtheid 

Op basis van de doelstelling is het project FR aan te merken als een `zachr project. De doelstelling 

is breed geformuleerd; niet afgebakend en kende geen gefundeerde analyse van de oorzaak- en gevolg-

relaties waardoor de integratie van FR tot het moment van de projectstart moeizaam was verlopen. Het 

beeld van de te leveren producten was bij de start van het project FR niet bekend. Bij de overgang naar 

de implementatiefase was het beeld van projectactiviteiten die zouden leiden tot het halen van de doel-

stelling vooral ingegeven door normatieve opvattingen. De omvang van het project was zeer breed en 

omspande veel deelterreinen en organisaties met ieder een eigen ontstaansgeschiedenis, cultuur en eigen 

belangen. 

De instrumentele wijze waarop de doelstelling in projectactiviteiten is vertaald, heeft met name in 

de implementatiefase het karakter gekregen van een 'hard' project. Het Fraude Registratie en Infon -natie 

Systeem als automatiseringsproduct, de diverse opleidingsproducten, de handhavingsarrangementen, 

het 1FT-concept, de themadagen etc. zijn tastbare onderwerpen van projectinspanningen. In de norma-

tieve literatuur over projectmanagement wordt steeds het onderscheid benadrukt tussen het resultaat van 

een project en de doelstelling (Groote c.s., 1990, 43/44). Het resultaat is hetgeen wat door het project 

wordt gemaakt en waarvan wordt beoogd dat het zal bijdragen aan een doelstelling. In het project FR 

hebben de projectactiviteiten de doelstelling van het project grotendeels vervangen. De orientatie heeft 

niet meer plaatsgevonden op de bijdrage aan integratie van financieel rechercheren, maar op het reali-

seren van een IFT-concept, een opleidingsproduct, of een automatiseringstoepassing. 
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Tijdens het uitvoeren van de 'hard& projectactiviteiten is het project FR weer duidelijk geconfronteerd 

met de diversiteit van de omgeving en versehillen in belangen. Met tzachte factoren dus. 

3.6.4 Risicobeheersing 

Kastelein veronderstelt dat naarrnate de risicofactoren groter zijn, het hanteren van systemen voor 

projectbeheersing meer vereist is om toch een redelijke kans op effectiviteit te behouden. 

Er is wel sprake van risicofactoren waardoor de effectiviteit van het project FR is bedreigd, maar 

daarvan hebben de ineervoudigheid en vooral de mate van hart/held van het project de meeste impact 

gehad op het succes. Met name door het ontstaan van `satellieten' die de coordinatiefunctie met de pro-

jectleiding deelden en zelfs in een aantal gevallen overnamen (zoals het Expertteam, het BOOM, de 

afdeling Wetgeving van het ininisterie van Justitie, en het opdrachtgeversoverleg FRIS), nam de behoef-

te aan risicobeheersing niet evenredig toe met de omvang van het veld. Op basis van het gespreksma-

teriaal en de vele bestudeerde documenten afkomstig uit even zovele bronnen, zien wij deze gedeelde 

coerdinatie met zijn eigen planning & control, als de belangrijkste vorm van risicobeheersing. Als 

gcvolg daarvan heeft het project kunnen functioneren met een geringe bczetting van het projectbureau 

en zonder dat men volledig verdronk in de veelheid van aanbevelingen en daannee samenhangende ini-

tiatieven. In die zin is Cr feitelijk geen sprake geweest van &en project FR, maar van meet-dere projec-

ten FR. Ook zou men op basis van het hard/zachtheideriterium kunnen coneluderen dat er sprake is 

geweest van processen FR. 

Wij veronderstellen dat als gevolg van de gedeelde coordinatie het ontbreken van centrale planning en 

voongangscontrole zieh beperkt heeft laten voelen. Het project FR was bovendien zo breed geworden 

dat wij de kans op succes van een centrale planning als klein beschouwen. Vandaar ook het geringe 

belang dat wij Cr aan hcbben toegekend. In projecten met cen sterke centrale coeirdinatie zal dit moge-

lijk meer conform de hypothese van Kastelein uitpakken. 

Waar centralc coordinatic wel nodig was, lijkt de uitvoerighcid van de voortgangsrapportages het gevoel 

van het ontbreken van een gedegen planning bij respondenten te hebben gecompenseerd. Dat lijkt terug 

te voeren te zijn op het volgende rnechanisme: uitvoerige rapportages en inschattingen als gevolg waar-

van de planning niet werd gehaald, hcbben bij de respondenten ook het gevoel opgeroepen dat de pro-

jectleiding de zaken gocd door had. Ook al was een verschijnsel op zich verontrustend; de aandacht 

ervoor gaf de betrokken respondenten toch rust. 

3.6.5 Congruentie of passendheid 

Het rnodulaire basismodel vertrekt vanuit de gedachte dat een projectorganisatie congruent of pas-

send moet zijn met de projectopgave en projectomstandigheden in die zin dat naannate: 
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• de afstand tussen het autoriserend machtscentrum en het veld groter is, de projectorganisatie meer 

voorzieningen moet bevatten om die afstand te overbruggen; 

• de afstand tussen de voor het binnen de beschikbare tijd vervullen van de opdracht benodigde des-

kundigheid en de beschikbare deskundigheid in het veld groter is, de projectorganisatie meer voor-

zieningen moet bevatten om die afstand te overbruggen; 

• de implicaties van het project voor het veld groter zijn, de projectorganisatie meer voorzieningen 

moet bevatten voor het inschakelen van het veld bij het project. 

Congruentie-voorzieningen 	Belang De mate waarin sprake is van 

congruentie of passendheid 

Planning 	 Laag 

Voortgangscontrole 	 Gemiddeld 

Agendering/notulering 	 Hoog 

++* 	 +1- 

* EEN SCORE IN DEZE KOLOIvl MEDI' VOLGENS DE THEORIE DE MEESTE KANS OP EFFECTIVITEIT 

Gezien de geringe machtsafstand viel er weinig te overbruggen. In het project scoorde deze factor 

daarom laag van gewicht maar was er van succesvolle overbrugging sprake. Feitelijk valt op dat afge-

zet tegen de totale sterkte van politic, OM, BOD'en, en marktpartijen het een zeer kleine kring is van 

vaak ook nog dezelfde personen die met elkaar het deskundigheidsplatform rond het project FR vorm-

den. Die deskundigen concentreerden zich rond bepaalde al dan niet formele projectorganen zoals de 

CCF, het Expertteam en het IFT-overleg. Voor met name de taakvelden deskundigheid en proces is het 

overbruggen van de deskundigheidsafstand een belangrijke faalfactor gebleken. Het beperkte volume 

aan deskundigheid bij het ICR heeft mede een negatieve rol gespeeld in het langdurige ontwikkeltraject 

van opleidingen. Te weinig is in dat verband een beroep gedaan op deskundigheid van elders. Voor het 

taakveld proces geldt, dat er te weinig deskundigheid was om gelijktijdig en goed de ontwikkeling van 

instrumenten, het beschrijven van bedrijfsprocessen, en de ontwikkeling van de criminele fraudekaart 

vorm te geven. De projectleiding heeft ten onrechte geen aanvulling gezocht op de ontbrekende veran-

deringsdeskundigheid. 

De dialectische aanpak door het project past goed bij het hoge gewicht dat door respondenten wordt 

toegekend aan betrokkenheid van het veld. In de praktijk is die betrokkenheid vooral ingevuld door spe-

cialisten van bijvoorbeeld BFE's, de IFT's, de OM-fraudeteams en het KLPD. Daarbuiten heeft partici-

patie van politieregio's en arrondissementen nauwelijks plaatsgevonden. Vanuit het zich sterk vasthou-

den aan de aanbevelingen was dat ook niet noodzakelijk. Vandaar dat de succeskans van deze aanpak 

toch nog vrij hoog was. Vertrekt men vanuit de overkoepelende doelstelling van het project FR, dan is 

de inschakeling van het veld te kort geschoten en hadden ook niet-specialisten moeten worden betrok-

ken. Een mening die verschillende respondenten uit de regio's ook naar voren hebben gebracht. 

De congruentie -paradox 

Ter beoordeling van de congruentie of passendheid, vertrekt het basismodel vanuit de projectopga-

ve als onafhankelijke variabele. De projectomstandigheden en de projectorganisatie dienen te passen bij 

de projectopgave. In het project FR lijkt er eerder sprake te zijn van een overkoepelende doelstelling die 

te ver af heeft gestaan van de projectomstandigheden en de projectorganisatie. De feitelijke projectom- 
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standigheden zijn achteraf gezien leidend geweest voor de projectstructurering. Die was dan ook rede-

lijk congruent met de compleziteit en omvang van het veld. De inrichting van het projecr FR is ook niet 

gekozen uit congruentieoverwegingen maar op basis van opportunisme en een normatievc voorkeur 

voor een consensusbenadering. Nadat die keuze impliciet was gemaakt, is ze redelijk congruent uitge-

werkt. Zoals het project FR wilde functioneren was er congruentie; zoals het projecrt FR moest func-

tioneren om de overkoepclende doesltelling na te streven was er onvoldoende sprake van congruentie. 

3.6.6 Aanvullende hypothesen 

In zijn toelichting op het modulaire model geefl Kastelein aan dat de hypothesen niet alle blokken 

uit het schema afdekken. Er is dus ruimte voor aanvulling van de hypothcsen. Op basis van onze eva-

luatie van her project FR hebben wij aanwijzingen aangetroffen voor de volgende aanvullende hypo-

thesen. 

• Hoe groter het belang dat vanuit de staande organisatie wordt toegekend aan de gevolgen van het 

project; des te meer men bereid is daarvoor de middelen ter beschikking te stellen en des te minder 

Cr sprake is van een spanningsrelatie op de input. 

• Aanvangsdruk door het machtscentrum in combinatie met een kort besluitvonningstraject met wei-

nig betrokken actoren, leidt tot cen vrij ongeschonden beleidsontwerp (geen comprotnissen). De 

kans op draagvlakproblemen worth in dat geval groter naannate de acceptatie van het veld een 

belangrijke voorwaarde is voor succesvolle implementatic. 

• Naarmate de opdracht van een project meer diffuus is moet de doorlooptijd van het project korter 

zijn. 

• De intensiteit van de betrokkenheid van de machtscentra ncemt af met het toenemen van de loop-

tijd van een project. 

• Naannate de doorlooptijd toeneemt, neemt het zicht op de oorspronkelijke doelstelling af en het 

risico van projectactiviteiten als vervanging van de doelstelling toe. 
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Deel III: Resultaat ontwikkelfase 
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Hoofdstuk 4 HET INTERIM-ADVIES BESTRIJDING 
HORIZONTALE FRAUDE 

Het Interimadvies is het resultaat van een tussentijds verzoek van de minister van Justitie om te 

komen met voorstellen voor de bestrijding van de horizontale fraude. De aanleiding voor het ver-

zoek en de uitwerking in visie en aanbevelingen worden in dit hoofdstuk samengevat. In opvol-

gende hoofdstukken worden de rapportages besproken die onder de verantwoordelijkheid van de 

stuurgroep tot stand zijn gebracht en als resultaat van de ontwikkelfase kunnen worden gezien. 

4.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

Bij aanvang van het project FR had de stuurgroep de deelprojectgroep Horizontale Fraude ingesteld. 

Het was aanvankelijk de bedoeling om in een aantal proef-onderzoeken (leeronderzoeken) afkomstig 

van de verzekeringsbranche en banken door middel van 'learning by doing' te bezien hoe vanuit ver-

schillende bij een fraudezaak betrokken partijen, gezamenlijk een zaak zou kunnen worden opgelost. In 

april 1996 vond een gesprek plaats tussen de minister van Justitie, het OM en twee vertegenwoordigers 

van de Nederlandse Vereniging van Banken. Aanleiding was de opheffing van de Recherchedienst 

Betalingsverkeer en het gevoelen bij de banken dat politie en het OM te weinig aandacht hadden voor 

de bestrijding van de bancaire fraude. Mede naar aanleiding van het gesprek werd een landelijke werk-

groep opgericht om voorstellen te doen ter bestrijding van de bancaire fraude met optisch leesbare over-

schrij vingsformulieren (OLO-fraudes). In deze werkgroep hadden vertegenwoordigers van bankinstel-

lingen/de Postbank, OM, politie en de DCRI (Landelijk Coordinatie Punt Betalingsverkeer) zitting. De 
diverse OLO-fraudes werden geInventariseerd en uitgezet om te worden onderzocht. 

Deze voorgestelde aanpak werd enigszins doorkruist door het verzoek van de minister van Justitie 

aan de stuurgroep bij brief van 13 maart 1997 4 om tussentijds concrete voorstellen te doen over: 
• intensivering van de bestrijding van fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer; 

• afstemming van de organisatie van de fraudebestrijding op aard, omvang en spreiding van deze frau-

devorm. 

Het resultaat van het tussentijds verzoek van de minister is neergelegd in het Interim-advies van 5 

mei 1997. Het is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de deelprojectgroep horizontale fraude. Het 

Interim-advies doorkruiste de bedoelingen van de stuurgroep om te komen tot een integrale rapportage 

van alle drie de deelprojecten en de klankbordgroep deskundigheid, in het bredere perspectief van de 

professionalisering van de financiele recherche. 

De ministers van BZK en van Justitie vroegen naar aanleiding van het rapport om bestedingsplan-

nen ter onderbouwing van de structuurvoorstellen en besloten op basis daarvan tot financiering van het 

[FT-concept. 

4.2 Visie van de stuurgroep 

Het Interim-advies signaleerde destijds betreffende de horizontale fraudebestrijding een forse hand- 

I 41 Verslag stuurgroep d.d. 15 april 1997. 
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havingsachterstand. In de dagelijkse politic- en OM-praktijk kreeg de bestrijding volgens de stuurgroep 

vrijwel geen prioriteit. Met als gevolg 'ondermijning van de samenleving, steeds grotere aanzuigende 

werking op criminclen en aantasting van de preventie' (Stuurgrocp, 1997, 2). Bij ongewijzigd beleid zoo 

volgens de toenmalige inschatting de bestaande handhavingsachterstand alleen maar toenemen. Ter 

ondersteuning van de besluitvorming over de aanpak van horizontale fraude werd door de stuurgroep 

een prognosc gemaakt over de fraudeontwikkeling in 1998 (Stuurgroep, 1997, 6-9). In Strafrecht met 

Be'cid was aan de verbetering en verbreding van het fraudebestrijdingsbeleid naar bijvoorbeeld de pri-

vate sector al de voorwaarde verbonden van een deugdelijk cijferrnatig inzicht in de activiteiten op het 

gebied van de fraudebestrijding' (OM, 1998, 74). De inhoud van de prognose wordt in Hoofdstuk 20 

weergegeven. 

In tegenstelling tot de bestrijding van belasting- en sociale zekerheidsfraude bestond voor de bestrij-

ding van de horizontale fraude in 1997 en daaraan voorafgaande jaren weinig belangstelling. Het 

Interim-advies gecft daarvoor de volgende verklaringen (Stuurgroep, 1997, 5): 

• bij de overheid bestaat een beperkt inzicht in de specifieke aspecten van fraude met een marktpar-

tij als slachtoffer; 

• mede daardoor en uit reputatieoverwegingen is de aangiftebereidheid laag; 

• de ontwikkeling van deskundigheid, organisatie en informatiehuishouding wordt daardoor te wci-

nig gestimuleerd; 

• dat komt weer tot uitdrukking in de lage prioriteitstoekenning door de regionale driehoeken; 

• de capaciteitsinzet voor de bestrijding van horizontale fraude blijft daardoor bcperkt; 

• de unieke informatiepositie van marktpartijen en hun expertise is daarmee onvoldoende voor de 

overheid toegankelijk. 

Het Interim-advies beschrijft de visie van de stuurgroep verdcr aan de hand van de volgende thema's: 

I. Publick-private samenwerking (handhavingsarrangementen); 

2. Selectie en toedeling van zaken; 

3. Organisatie van de opsporing en vervolging; 

4. Vervolgingsbeleid. 

Ad 1. Publiek -private samenwerking (handhavingsarrangementen) 

De stuurgroep zag het voor het welslagen van financieel rechercheren als noodzakelijk dat de over:- 

heir] investeert in het aangaan van samenwerkingsvcrbanden met de private partners. Om zo het vici-

euze proccs van onvoldoende vertrouwen van de marktsector en te geringe handhavingsbereidheid van 

de overheid, te doorbreken. Desondanks stelde de stuurgroep dat de marktsector de preventie goed voor 

elkaar zoo moeten hebben alvorens een beroep te kunnen docn op handhaving door die overheid". 

Ad 2. Selectie en toedeling van zaken 

Complexe ftaudevormen beperken zich volgens het Interim-advies nict tot het okale of regionale 

nivcau. Voor de grote en regio-overschrijdende zaken zou in samenspraak tussen betroklcenen moeten 

worden vastgesteld waar de opsporing het beste kan plaatsvinden. Dit vereist een Iandelijk gecoordi-

neerde aanpak. Overleg tussen overheid en marktsector zou een bcoordeling moeten opleveren van 

samenhang en onderling verband tussen fraudezaken, en de eventuele wens tot inbreng van expertise 

van de marktscctor in het opsporingsonderzoek. 

118 

42 Intedmsadvics, p. 12: 'Veer de hecordcling side gaggle seer eon strafrechtelijke aanpak in aanmerking coins, begint dc handhavings-
ketcn met eon kritische doorlichting van het benadeeldc bedriji tel is de eigen vcrantwoordelijkheid van her bedriji om datgene te don 
war criminalitcit kan voorkomen.' 



Ad 3. Organisatie van de opsporing en vervolging 

Opsporing van geselecteerde fraudezaken moet daar plaatsvinden waar men er het best toe in staat 

is. Door de stuurgroep werd in het Interim-advies het onderscheid in veelvoorkomende, middelzware en 

zware fraude gdntroduceerd (zie tabel 4). Daarachter lag de gedachte om de fraudebestrijding af te 

stemmen op de aard (en omvang en spreiding). 

TABEL 4: CRITERIA INDELING FRAUDEZAKEN IN VVC; MIDDELZWAAR EN ZWAAR 

Veelvoorkomende 	Middelzware 	 Zware 

fraudezaken 	fraudezaken 	 fraudezaken 

Internationale aspecten 

Voorbereidend onderzoek 

Opsporingstijd 

Speciale kennis 

Nee 

Nee 

Relatief kort 

Nee 

GVO en dwangmiddelen 	Nee 

SFO en financieel onderzoek Nee 

Nee 

Ja 

Middellang 

Enige specialistische 

kennis 

Mogelijk 

Mogelijk 

Ja 

Ja (langdurig) 

Lang 

Specialistische kennis 

op meerdere terreinen 

Ja 

Ja en uitgebreid 

financieel onderzoek 

Bijzondere zittingsplanning 	Nee 	 Ja (getuigen en 	 Ja, meerdaagse zitting 

deskundigen) 	 (getuigen en deskundigen) 

Jurisprudentievragen 	Geen 	 Ja 	 Ja 

Bijzondere Executie- 	Geen 	 Langere straffen 	 Langere straffen en uit- 

voorzieningen 	 gebreide ontnemings- 

activiteiten 

Ontneming op grond van: 	ORS 	 ORS en rapportage 	Rapportage door 

door deskundige 	 deskundige 

Organisatie opsporing en 	-Regionaal 	-Grote regio's: regionaal 	-Grote regio's: regionaal 

vervolging 	 -OM: gebieds OvJ 	-Andere regio's: interregionaal -Andere regio's: inter- 

-OM: OvJ speciale unit 	regionaal 

-Landelijk: LRT 

-OM: OvJ speciale unit 

BRON: INTERIM-ADVIES 5 MEI 1997 

De ontwikkeling van deskundigheid, organisatie en informatiehuishouding zou op een hoger plan 

moeten worden gebracht wil er sprake zijn van een `toereikende uitgangspositie voor een maatschap-

pelijk aanvaardbaar handhavingsniveau'. 

De stuurgroep zag de noodzakelijke beleidsintensiveringen voor de korte termijn niet alleen als oplos-

sing voor de handhavingsachterstand, maar ook als middel om zicht te krijgen op de deugdelijkheid van 

het cijfermateriaal over de omvang van de horizontale fraude. 

Ad 4. Vervolgingsbeleid 

Verschillende fraudesoorten vragen verschillende vormen van strafrechtelijke afdoening, was het 

uitgangspunt van de stuurgroep. Het met de aangifte beoogde resultaat zou moeten bepalen voor welke 

vorm wordt gekozen. Bij die keuze staat samenspraak met de aangever tegen de achtergrond van de 

onderscheiden belangen centraal. Bij de executie van rechterlijke uitspraken speelt de samenhang in pri- 
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vate en publieke belangen wederom een rol. Een goede infomiatieuitwisseling wordt ook in die fase van 

belang geacht. 

4.3 De parallelontwikkeling van de landelijke fraudecapaciteit 

In maart 1997 (vrijwel gelijktijdig met de opdracht aan de stuurgroep financieel rechercheren om 

versneld te rapponeren over de bestrijding van de horizontale fraude) kreeg de korpschef van het KLPD 

tijdens het overleg met de korpsbeheerder de opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor de 

inrichting van een landelijke fraude-unit of landelfike fraude eapaciteit. Dcze capaciteit zou zich moe-

ten richten op de bestrijding van de zwarc horizontale fraude. 

De stuurgroep zag zich geconfronteerd met twee min of meer gelijktijdig door de minister van 

Justine uitgezette opdrachten. Encrzijds de opdracht aan de stuurgroep om tussentijds advies uit te bren-

gen, en anderzijds de opdracht van de minister aan de korpschef van het KLPD om een landelijk frau-

deteam voor te berciden. Het punt is aan de orde in de stuurgroepvergadering van 15 april 1997 en het 

voorstel om 'nee' te zeggen tegen een LRT-fraude kent voor- en tegenstanders. De keuze voor een LRT-

fraude wordt uiteindelijk onderschreven en tot aanbeveling verheven gezien dc minder positieve erva-

ringen met dc Interregionale Recherche Teams. In de gedachtevorming van dat moment waren nog geen 

alzonderlijke fraudeteams in beeld, en werd de bovcnregionale aanpak geassocieerd met de IRT's. 

De uitwerking van de opdracht tc komen met voorstell en voorlandelijke fraudecapaciteit heeft niet 

onder regie of met participatie van het project FR plaatsgevonden. Het kort na het Interim-advies opge-

leverde plan, viel op door de kritische succesfactoren die de opstellers zagen met betrekking tot de Ian-

delijke fraudecapaciteit. Vanwege het voorspellende karakter van deze factoren worden ze kort samen-

gevat. 

Realisatie 

• discussie over de regionale en landelijke voorzieningcn voor de bestrijding van financiele misdaad; 

• mogelijke discussie binnen het veld over de taak en organisatieopbouw van de landelijke fraudeca-

paciteit als operationele eenheid. 

• het nict bcreiken van overeenstemming over de expertise-invulling en fommtie; 

• bet Met bereiken van overcenstemming met de verschillende regio's over tijdelijke plaatsingsover-

ecnkomsten; 

• mogelijke politieke discussie naar aanleiding van de uitkomsten en resultaten van de stuurgroep FR. 

Sturing 

• onduidelijkheid over de beheers- en gezagsstructuur; 

• minder goede inbedding van het landelijk selectie- en toedelingsforum. 

Uitvoering 

• onduidelijkheid over taken; 

• tekort aan geschikte en gewenste expertise; 

• onbalans Iusen taakstelling, daaraan gekoppelde fonnatie en financiele dekking; 

• onderling vertrouwen, goede samenwerking tussen teamleiders en een heldere taakverdeling met 

kemteams; 
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• goede selectie en toewijzing van onderzoeken; 

• passende kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit, continuiteit in bezetting, 

• goede casescreening en voorbereiding van onderzoeken; 

• transparante recherche-informatiehuishouding tussen landelijke fraudecapaciteit en andere partijen. 

4.4 Aanbevelingen Interim-advies 

Totstandbrenging Handhavingsarrangementen (IA1) 
Uitgaande van het gezamenlijke belang om verschijningsvormen van horizontale fraude aan te pak-

ken, werd aanbevolen om te investeren in publiek-private samenwerkingsverbanden met als uitkomst 

een handhavingsarrangement per marktpartij. 

Opzet pilots op korte termijn (IA2) 
De stuurgroep zag een tweeledig organisatorisch antwoord op de knelpunten in de bestrijding van 

de horizontale fraude. 

1. Instelling landelijk overleg-, selectie- en toedelingsforum (IA2-1) 
Hieronder werd begrepen het opzetten van een centraal aanspreekpunt voor de marktpartijen, met 

een loketfunctie, en gelijktijdig de plek waar actuele informatie over de opsporings- en vervol-
gingscapaciteit zou worden ingebracht. Het forum zou een makelaarsfunctie dienen te vervullen 

vanuit het landelijk overzicht van vraag en aanbod. Het forum zou moeten bijdragen aan: 

• prioriteren; 

• het toedelen van zaken; 

• de organisatie van de samenwerking; 

• het verzorgen van expertise. 

2. Coordinatie, expertise en uitvoering organiseren tussen de korpsen (IA2-2) 
De stuurgroep adviseerde om bij en tussen de parketten en regiokorpsen samenwerkingsverbanden 
en expertisecentra in te richten ter verbetering van de opsporing van fraudezaken (regionaal, inter-

regionaal en nationaal). Het zou moeten gaan om landelijk beschikbare capaciteit, aanstuurbaar door 

eenduidige zeggenschapsverhoudingen. Door een combinatie van expertise en opsporingscapaciteit 

zou een `waardevol leerproces' ontstaan over en weer. 

Voor de realisatie hiervan vroeg de stuurgroep om 22,5 miljoen (gulden) voor het eerste jaar. 

Uitbreiding capaciteit LRT (IA3) 
De stuurgroep adviseerde om bij het LRT (en niet naast) specifieke operationele opsporingscapaci-

teit in te richten voor bijzondere fraudezaken met de volgende aspecten: 

• noodzaak (innoverende) recherchemethodieken; 

• economisch belang; 

• complexiteit; 

• multidisciplinair karakter; 

• bovenregionaal/intemationaal karakter. 

121 



4.5 Reflectie 

Stuurgroep bewaakt voortgang (1A4) 

De stuurgroep stelde voor niet allecn de ontwikkelfase aan te zullen sturen, maar ook de imple-

mentatic. 

Opdracht en ontwikkelingsproces 

De stuurgroep beefs goed gebruik gemaakt van de actualiteit die door de minister van Justitie werd 

gegeven aan de bestrijding van de horizontale fraude. De snelle implementatie van het IFT-concept met 

rclatief weinig compromissen, is daarvan het resultaat. Met als keerzijde dat de opdracht tot het Interim-

advies de focus van het project FR op de bestrijding van de horizontale fraude heeft ingelcid. 

De inschatting van het fraudebeeld 

Het past binnen de typering van het beleidsproces uit hoofdstuk 2, dat bij de keuze voor intensive-

ring van de horizontale-fraudebestrijding gen diepgaande studie is verricht naar de fraudcomvang, 

maar uitsluitend lijkt te zijn afgegaan op inschattingen door de marktsector. Consequentie van het feit 

dater binnen politic en OM weinig aan fraudcbestrijding was gedaan, was ook dat men zelf geen infor-

matie had om cen fraudebeeld samcn te stellen. Voor de beeldvonning van de omvang van de horizon-

tale fraude was men volstrekt aangewezen op de opgavc van de marktpartijen. En paradoxaal genoeg 

school daarin eon van de argumenten waarom politic en OM graag de IFT's wilden: het beperken van 

de athankelijkheid van marktpartijen en de BOD'en. 

De onderbouwing van de keuzc voor een IFT-structuur met behulp van cijfers over de fraudeom-

yang is mager te noemen. De juistheid van het fraudebeeld werd niet geverifieerd. Ook de stuurgrocp 

en dan met name de voorzitter, was hierover niet gerust zo blijkt o.a. nit het verslag van de vergadering 

van de stuurgrocp in juni 1997 waar hij met name de vraag beantwoord wil zien of de horizontale frau-

de werkclijk die omvang heeft, zowel kwalitatief als kwantitatief, als door de 4 slachtoffers' wordt 

geschetst. Pas tijdens de oprichting van de IFT's werd in het convenant (artikel 13) de uitvoering van 

cen nultneting 'mar de omvang van dc verschillende fraudesoorten binnen het eigen verzorgingsgebied 

aan de !FT's opgedragen. Maar toen waren de IFT's al van start gegaan. 

Nagenoeg alle rcspondenten van politic en OM met een positie op strategisch niveau geven aan dat 

Cr over het IFT-concept is besloten op basis van klachten vanuit de marktsector en niet op basis van fel-

ten. Anderen haalden de cerder beschreven constatering aan, dat na jaren lang alleen maar geInvesteerd 

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 Cr niet zoveel meer toe 

deed. Het probleem van de markt was volgens respondenten uit deze sector ook meer de versnippering 

van de intake van fraudesignalcn en het feit dat er met (bovenregionale) zakcn niets gebeurdc, dan dat 

de zaken zo zwaar en in aantal omvangrijk waren. Marktpartijen vonden het overigens natuurlijk prach-

tig dat er eindelijk aandacht kwam voor hun problematiek. Ook het OM kwam het goed nit dat in de 

schaduw van de IRT-affaire er een vonn van bovenregionaal werken van de grond kwam die uitstckend 

paste binnen de eigen visie. Al langere tijd speelde en speelt binnen het OM de idec van het terugbren-

gen 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 
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de achtergrond). 
Al met al was 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 fraudecijfers nader te onderzoeken. 

Parallel PIF en project FR 
De wijze waarop de stuurgroep FR werd veiTast door de `plotselinge' aandacht voor de bestrijding 

van horizontale fraude en daarvoor vrijkomende gelden, lijkt een herhaling van wat het evaluatierapport 

van het PIF constateert over de `hete fraudezomer' van 1992. Ook toen ontstond een niet voorzien poli-

tiek momentum voor beleidsintensivering op het gebied van fraudebestrijding. Als gevolg daarvan 

(B&A, 1996, 72) moest in een tijdsbestek van weken een middelenclaim worden geformuleerd, een pro-

ject(structuur) opgezet en een eerste middelenverdeling gerealiseerd. Ook toen ontbrak het aan een hel-

dere probleemdiagnose aan de hand waarvan doordachte en onderbouwde interventies en projectdoel-
stellingen konden worden geformuleerd. De onderzoekers spreken daarover hun verbazing uit omdat het 

PIF een voorfase kende van minimaal vijfjaar waarin verschillende werkgroepen actief waren en nota's 

zijn verschenen. Er is onvoldoende daadwerkelijk en inhoudelijk geanticipeerd op de politieke opdracht 

tot intensivering van de fraudebestrijding. De onderzoekers concluderen dat dit forse consequenties 

heeft gehad voor de opzet, het verloop en de uiteindelijke resultaten van het project. Een conclusie die 

ook op het project FR van toepassing is, zoals uit deze verdere evaluatie zal blijken. 
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Hoofdstuk 5 HET DEELRAPPORT 
'GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT' 

Ben van de invalshoeken waaruit het project FR is gestart was de 'georganiseerde criminaliteit'. In 

dit hoofdstuk wordt de visie van de deelprojectgroep beschreven aan de hand van de zes invals-

hoeken die zij onderscheidt. Die visie mondt uit in 32 aanbevelingen. De aanbevelingen worden 

kort samengevat. Besloten wordt met een korte ref lectie op het deelrapport. 

5.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

De projectgroep had de opdracht om adviezen uit te brengen die moesten leiden tot verbetering van 

de financiele recherche bij de opsporing van de georganiseerde criminaliteit (Stuurgroep, 1997c, 65). 

De adviezen moesten in ieder geval betrelcking hebben op de terreinen: 

• methoden en instrumenten; 

• omgeving; 

• de organisatie van het financieel rechercheren. 

Nader beschouwd, valt op dat de opdracht van de werkgroep zich lijkt te beperken tot de opsporing, 

terwijl de overkoepelende doelstelling van het project FR nadrukkelijk vertrok vanuit de handhavings-

keten. Uit de uitwerking van de opdracht in aanbevelingen blijkt dat de projectgroep de opdracht op dit 

punt breder heeft uitgelegd en in haar aanbevelingen zowel de strafbaarstelling, opsporing, en vervol-

ging betrekt. 

Het deelproject is gestalte gegeven door een projectgroep die qua samenstelling min of meer een 

afspiegeling vormde van de stuurgroep. Zitting hadden vertegenwoordigers van de politie (4), het OM 

(2), FIOD (2), MvJ (1), ICR (1), het project MKB (1) en het project FR (1). 

Het Plan van aanpak voor het deelproject werd op 14 februari 1997 in de stuurgroep uitgereikt en 
besproken in april 1997. De indruk van de stuurgroep was toen dat 'de hele wereld' bij het deelproject 

betrokken werd. Het voorgestelde ontwikkeltraject van de adviezen werd te lang bevonden omdat het 

niet spoorde met de planning van het Eindrapport. In de stuurgroepvergadering van 8 juli 1997 werd het 

tussentijdse advies van de deelprojectgroep als niet concreet genoeg aangemerkt. 

5.2 De visie van de deelprojectgroep 

De activiteiten van de deelprojectgroep vielen samen met het moment waarop het boek Tinancieel 

Rechercheren, Theorie en praktijk' (Pheijffer c.s.) uitkwam. Gezien het feit dat twee van de auteurs zit-

ting hadden in de deelprojectgroep georganiseerde criminaliteit, is het niet vreemd dat een aantal fun-

damentele bespiegelingen over financieel rechercheren in het rapport van het deelproject, spoort met het 
aangehaalde boek. Voor een inventarisatie van de wijze waarop de financiele recherche in 1997 was 

georganiseerd wordt letterlijk verwezen naar het boek. 

De deelprojectgroep vertrok vanuit de toepassing van financieel rechercheren in het kader van: 
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• bewijsgaring: het aantonen van strafbaar gcdrag; 

• ontnemen; 

• preventic; 

• ondersteuning van opsporingsactiviteiten; 

• het ontdekkcn van stratbaar gedrag. 

Dc laatste drie functies zag zij vooral als een aanvulling op de tot dan toe gcbruikelijke doelstelling van 

financieel recherchcren. Dat financieel rechercheren werd als een belangrijkc aanvulling gezien op 

bcstaande recherchetechnieken en niet als vervanging. 

De deelprojectgroep zag de bestaande organisatie van opsporingsdiensten als een gegcven en wildc 

niet komen met radicale verandervoorstellen, zonder daannee dc toenmalige wijze van organiseren hci-

lig te verklaren. 

De deelprojectgroep heeft haar aanbevelingen gebaseerd op een verkenning van de tendensen zoals 

men die anno 1997 waarnam in de criminaliteitsbestrficline. Dc projectgrocp concludeen dat de 

bcstaande structuur van het opsporings- en vervolgingsapparaat nict nicer voldoet om de gesignafeerde 

tendensen, in combinatie met het financiccl rechercheren, voldoende tot uiting te laten komcn. De deel-

projectgroep ziet cen rechercheorganisatie waarin het leidend concept niet meer zoals gebruikelijk 

wordt ontleend aan de maatschappelfike betckenis van de verwervingsmarkr", maar aan de betekenis 

van crimineel geld en vermogen" als wenselijk. De invloed van crimineel geld en de wegen die het volgt 

zouden het onderwcrp moet zijn van onderzoek. De deelprojectgroep noemt dit een omkering van het 

klassieke proces van rechercheren. Niet vanuit het strafbare feit een dader opsporen, maar vanuit de ver-

mogenspositie van een vcrdachte komen tot verdenking van cen strafbaar feit. Twee relativerende 

opmerkingen nmakt de deelprojectgroep daarbij: 

• dit geldt alleen voor de aanpak van dc georganiseerde criminaliteit; 

• binnen de basispolitiezorg blijft de nadruk liggen op de verwervingsmarkt. 

Dc deelprojectgroep beschrijft de consequenties van de door haar voorgestane visie in termcn van: 

I . informatiehuishouding; 

2. research en development; 

3. standaardisatie van processen; 

4. de productgerichte organisatie; 

5. cultuuraanpassing; 

6. brede aandacht voor preventic. 

Ad 1: Informatiehuishouding 

De declprojectgroep constateert een gebrek aan besef over het nut van gegevens bij het verzamelen 

daarvan. Dat besef moct bij de individuele rechercheur en diens organisatie toenemen. De deelproject-

groep maakt onderschcid in strategische informatie (o.a. het in kaart brengen van branche-informatie, 

trendmatige bewegingen, potentiele risicogebieden) en tactischc infonnatic (gericht op subjecten, objec-

ten of delicten). 
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43 Den tendensen zijn in hoofdstuk 2 verwerkt am onderdeel van de probleemsehets die impliciet ten grondslag heeft gelegen aan het pro-
ject FR. 

44 Rapport Deelproject (3corganiseerde Criminaliteit (Stuurgroep, 1997c) p. 793 Bij do bestrijding van de georganiseerde criminaliteit 
keen de nadruk tot nu toe gelegen op het bestrfiden en aanpakken van de (venvervingsmarke. Of wat het voorponaal van de criminaliteit 
genoemd 700 butt non wor den. Dc verwervingsmarkt in de an van het repressief aanpakken en bcstrijden van de handed in verdovende mid-
delen, vuurwapens, mensenhandcl etc.' 

45 Rapport Deelproject Georganneertle Crintina hint (Stuurgroep, 1997c) p. 79180: 'Met de aandaeht voor de reductic van crimincle 
opbrengsten is de focus versehoven van dad or near Init. Diet alleen de huh van de individuelc dader, maar ook de opbrengsten van de orga-
nisatie en voora I de neerslag van den opbrengsten in het maatschappelijk veld. De negatieve lading hiervan op het maatschappclijk ven 
beer in de vonn van euneurrentievervalsing. monopoliepositie en ongewenste belangenverstrengeling is steeds belangrijkcr geworden. Oil 
is de basis voor con sterkere positie van het finaneieel reehercheren3 



Strategische financiele informatie 
Hiertoe rekent de deelprojectgroep de volgende activiteiten: 

• het opbouwen en uitbouwen van kennisbestanden 

• het verwerven van risicosignalen betreffende delicten en branches 

• het aanleveren van sturingsinfonnatie voor prioriteitsstelling; 

• het verzamelen, controleren, verdelen, bewerken en analyseren van informatie uit tactische onder-

zoeken; 

• het bijdragen aan beleidsvorming; 

• informatiereductie: terugbrenging van de berg informatie tot de gewenste essentie. 

De koppeling van informatie aan de fasen in het opsporingsproces acht de deelprojectgroep van 

grote waarde om het doe waarvoor de infonnatie wordt verzameld te funderen. In dit kader plaatst de 

deelprojectgroep ook het fenomeen" en verkennend" onderzoek. 

Tactisch financiele informatie 
Drie doelen worden onderscheiden van tactische financiele informatie: 

• het bevestigen van een vermoeden van een strafbaar felt; 

• het genereren van bewijsmateriaal; 

• het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

De noodzakelijke informatie kan niet alleen worden ontleend aan open of gemakkelijk toegankelij-

ke bronnen. (C)1D-informatie en het toepassen van dwangmiddelen zal aan de orde zijn. 

Ad 2. Research en development 

De deelprojectgroep meent dat de inspanningen van de bestrijding van de georganiseerde crimina-

liteit zich nagenoeg geheel beperken tot de waan van de dag. lnnovatie beperkt zich tot technische snuf-

jes. Ook de informatie-inwinning heeft vooral aandacht voor operationele activiteiten. Wetenschappe-

lijke bemoeienis met de opsporing is evaluatief maar !evert geen vernieuwing op, aldus de deelproject-

groep. De gesignaleerde tendensen en het daarop noodzakelijke antwoord van de criminaliteitsbestrij-

ders noopt tot de volgende inspanningen: 

• inspelen op toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van cri-

mineel geld en vermogen (euro, underground banking, money-transfer); 

• het ontwikkelen van nieuwe (opsporings-)methoden en technieken (technisch en juridisch); 

• het verrichten van audits en evaluaties in de eigen organisatie en branche-verwante organisaties. 

Ad 3. Standaardisering van processen 

Financieel rechercheren is volgens de deelprojectgroep gebaat bij een vast concept dat al zo vroeg 

mogelijk in een rechercheonderzoek wordt gevolgd. In de praktijk worden financiele medewerkers te 

laat ingeschakeld, zo vond men. Structurering zou voorkomen dat steeds opnieuw het wiel moet wor-

den uitgevonden ten koste van tijd en energie. Het voorkoint redundantie, en draagt bij aan de verbre-

ding van innovatieve concepten in de dagelijkse praktijk. Een inhaalslag was volgens de deelproject-

groep nodig om te zorgen dat financieel rechercheren tussen de oren komt van alle teamleden in een 

onderzoek. De deelprojectgroep dacht aan opleiding, maar ook aan het werken met verworven kennis 

in de praktijk. 

46 Wetenschappelijk onderzoek om een maatschappelijk verschijnscl of crimineel aandachtsgebied in kaart te brengen (Stuurgroep, 1997c, 86). 
47 Het vergarcn, beheren, opslaan, vergelijken, in rclatic brengen en analyseren van breed gegenereerde informatic uit allerhande bronnen, 1 27 gcricht op concrete verschijningsvortnen van maatschappelijke problemen (Stuurgrocp, 1997c, 86/87). 



Ad 4. De productgerichte organisatie 

De gebruikelijke functionele indeling van recherche-eenheden in herkenbare vakgebieden (fraude, 

zeden, jeugd) voldeed volgens de deelprojectgroep niet meer aan de behoefte tot het kunnen leggen van 

dwarsverbanden. Het flexibel samenstellen van recherchetearns op basis van vereiste deskundigheid, in 

wisselende personelc samenstelling en gericht op een product, werd als voorwaarde gezien om meer 

taakgericht tc kunnen werken. 

Ad 5. Cultuuraanpassing 

De deelprojectgroep verwijst naar de eerste experimentele ervaringen met het werken in multidis-

eiplinaire teams en de inzet van academiei in het primaire (opsporings-)proces. Een aantal eonstatering-

en wcrd anno 1997 gedaan: 

• verschillende bloedgroepen zijn veelal gericht op het eigen domein en staan niet altijd open voor 

suggesties en methodieken van derden; 

• gcvoelens van ongelijkheid; 

• problemen bij de taakverdeling. 

De deelprojectgroep ziet deze problemen als iets waar je doorheen moet maar waar je ook iets aan moet 

doen. 

Specifiek gaat de deelprojectgrocp in op kenmerken waaraan volgens haar de organisatiecultuur van 

de politic voldoet, en hoe dat doonverkt naar financieel rechercheren. 

• Een sterke operationele en weinig analytischc en strategisehe aandacht, terwij1 financieel recher-

cheren om een sterk analytische inslag vraagt en minder operationeel gericht is. 

• Op de korte termijn gerichtheid als gevolg van politieke agenda's en daarmee verband houdende zit-

tingstcrmijnen. Financieel rechcrcheren is minder spectaculair. 

• De grote aandacht voor generalisme, tenvij1 financieel rechercheren vraagt om relatief gespeciali-

seerde teams. 

• Een mobiliteitsgedachte die op gespannen voet staat met het opbouwen van specialisme en met de 

loopbaanontwikkeling van mensen op specialistische functies. 

• Beperkte aandacht voor professionelc interne ondersteuning, in verband met het leggen van de pri-

oriteit bij executieve functies ten koste van ruimte voor inzet van ondersteunend ('burger'-) perso-

neel. 

De deelprojectgroep venvacht pas optimaal rendement van de inspanning op lange tennijn wanneer 

'de gctalsmatige en kwalitaticve injectie van kennis substantieel wordt'. Als potentieel risico noemt zij 

dat het mogelijk geringe succes van financieel recherchercn op de korte tennijn in combinatie met snel-

le personeelsmutatics, het te bereiken effect in de weg zal staan. 

Ad 6. Brede aandacht voor preventie 

Preventieve maatregelen ziet de deelprojectgroep in 1997 als middel voor een doclmatiger en doel-

treffender wijze van criminaliteitsbeheersing. Het opheffen en venninderen van de toegankelijkheid van 

gelegenheidsstructurcn werpt een drempel op voor criminecl handelen. Financieel rechercheren wordt 

als mogelijkheid gezien om daaraan bij te dragen door: 

• strategische infonnatie; 

• tactische informatie over modus operandi; 

• invoering Wet inzake Wisselkantoren; 

128 



• introductie MOT-wetgeving; 

• aanscherpen van regelgeving door toezichthoudende en bestuurlijke instanties; 

• de functie van poortwachter door vrije beroepsbeoefenaren en financiele instellingen. 

Dat houdt volgens de deelprojectgroep in dat geinvesteerd moet worden in evaluatie en rapportage-

vormen en publiek-private 'partnerships'. De deelprojectgroep is op basis van haar visie gekomen tot 

32 aanbevelingen, onderverdeeld in vijf categorieen. Per categorie vatten we de aanbevelingen kort 

samen. 

5.3 Aanbevelingen 'Bedrijfsprocessen' 

Verricht structureel projectvoorbereiding (GC1 48) 

Ontwikkel en implementeer met de BOD'en en het OM een gestandaardiseerde vonn van project-

voorbereiding en voortgangsbewaking. Ontwikkel met instellingen zoals de SSR en het LSOP een 

opleidingsmodule voor (a.s.) opsporingsambtenaren (inclusief kader) zodat voorafgaande aan tactisch 

onderzoek structureel projectvoorbereiding wordt verricht. 

Stel multidisciplinaire teams samen (GC2) 

Implementeer multidisciplinaire teams in het proces van opsporing en vervolging. Ontwikkel met 

instellingen zoals de SSR en het LSOP, de BOD'en en het OM, een opleidingsmodule waarin met name 

leidinggevende opsporingsambtenaren worden opgeleid om op grond van projectvoorbereiding effectief 

en efficient een multidisciplinair team samen te stellen. 

Creder flexibiliteit (GC3) 

Ontwikkel en implementeer met het OM en de BOD'en een plaatsingstermijn die recht doet aan de 

vereiste continuiteit in de bezetting en de doorstroming die gepaard gaat met het samenstellen van mul-

tidisciplinaire teams (bijvoorbeeld zes jaar). 

Verbeter de samenwerking tussen het OM en de (bijzondere) opsporingsdiensten (GC4) 

Ontwikkel met instellingen zoals de SSR een opleidingsmodule die RAIO's bewust maakt van het 

nut van een nauwe samenwerking met opsporingsteams, inclusief de BOD'en. Stel per opsporingsteam 

een OvJ vrij om de nauwe samenwerking in praktijk te brengen. De module juridische en tactische stra-

tegieen, naar aanleiding van de rapportage Behling, ook op de regionale politiekorpsen toepassen. 

Creder binnen het (C)ID traject aandacht voor financiele informatie (GC5) 

Realiseer een aanpassing van het financiele (C)ID-traject waarmee stelselmatig gegevens met 

betrekking tot de neerslag van crimineel geld en vermogen worden verzameld. 

Vergroot de aandacht voor financiele misdaadanalyse (GC6) 

Ontwilckel met instellingen zoals de SSR en het LSOP, de BOD'en en het OM een opleidingsmo-

dule die de kennis, kunde en bewustwording op het gebied van misdaadanalyse vergroot. 

I 48 De nummering van de aanbcvelingen is niet aangebracht door dc deelprojectgroep, maar door de onderzoekers. 
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Geef aspecten van het financieel rechercheren meer aandacht bij het prioriteren van 

onderzoeken (GC) 

Onderzoek met instellingen zoals de SSR en het LSOP, de BOD'en en het OM welkc knelpunten 

veroorzaken dat bij het prioriteren van onderzoeken onvoldoende aandacht wordt besteed aan financie-

lc aspecten. 

5.4 Aanbevelingen 'Kennis en kunde' 

Inventariseer vaste aandachtsgebieden van het financieel rechercheren (GC8) 

Onderzoek met instellingen als het WODC, BOD'en en het OM welke vaste aandachtsgebieden Cr 

ten aanzien van het financieel rechercheren benoemd kunnen warden. 

Inventariseer de benodigde kennis en kunde (GC9) 

Vcrricht wetenschappelijk onderzoek met de BOD'en en het OM naar de benodigde specialistische 

kennis en kunde am de hierbovcn geinventariseerde aandachtsgebieden effectief en efficient te kunnen 

doorgronden. 

Inventariseer welke kennis en kunde relevant zijn voor opsporingsambtenaren (GC10) 

Onderzoek met dc betrokken BOD'en en het OM welke benodigde kennis en kunde structuredl 

opgenomen moeten warden binnen de opsporingsorganisatie. 

Ontwikkel functieomschrijvingen (GC11) 

Stel een functiebeschrfiving op met instellingen zoals het NPI en de SSR op basis van het ander-

zock zoals in aanbeveling GC3 en in samenwerking met de BOD'en en het Openbaar Ministerie, waar-

in de eisen ten aanzien van de benodigde kennis en kunde zijn verwoord. Deze opnemen in het lande-

lijk referentiemateriaal. 

Ontwikkel een opleidingstraject (GC12) 

Ontwikkel en implementeer met instellingen als de SSR en het LSOP, dc BOD'en en het OM op 

grand van aanbevcling GC4, cen opleidingstraject waarin tockomstige opsporingsambtenaren financie-

le kennis en kunde wordt bijgebracht. Kies voor een nationaal erkend certificatensysteem (zoals bij de 

technische recherche). 

Leidt snel een percentage opsporingsambtenaren op (GC13) 

Zorg dat binnen I jaar een aanzienlijk deel van alle opsporingsambtenaren, die in de bestrijding van 

de georganiseerde misdaad werkzaam zijn, op het financieel rechercheren over de noodzakelfike kennis 

en kundc (kunnen) besehikken. 

Trek middels een trainee -programma specialisten aan (GC14) 

Ontvvikkel een traineeprogramma met instellingen zoals de SSR, het LSOP, de BOD'en en het OM, 

waannee op korte teninfin financiele specialisten aangetrokken warden am de achterstand van politic en 

justitie op het gebied van financieel rechercheren te verhelpen. Richt met wetensehappelijke instellin-

gen, de BOD'en en het OM een postdoctoralc opleiding politiewetenschappen op. 

130 



Ontwikkel financiele deskundigheid op uitvoerend niveau (GC15) 

Verricht onderzoek naar de knelpunten waardoor er weinig financiele specialisten op uitvoerend 

niveau in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit werkzaam zijn. 

Maak opsporingsambtenaren bewust van financieel economische informatie (GC16) 

Ontwikkel een opleidingsmodule met instellingen zoals de SSR, het LSOP, de BOD'en en het OM, 

die een proces van bewustwording doet ontstaan teneinde politie en justitie te stimuleren om stelselma-

tig (branche-) gegevens binnen de Nederlandse maatschappij te verzamelen. 

Maak capaciteit vrij voor research en development (GC17) 

Maak met de RvHc en het College van PG's binnen de regionale informatieknooppunten, de infor-
matieplatforms en de CRI, structured l capaciteit vrij voor het verrichten van research en development. 
Betrek dit in de ontwikkeling van een kennisbank financieel rechercheren. 

5.5 Aanbevelingen 'Methoden en technieken' 

Zet relevante bijzondere opsporingsmethoden in (GC18) 

Onderzoek met instellingen zoals het WODC, de BOD'en en het OM, welke bijzondere opspo-

ringsmethoden voor het financieel rechercheren relevant zijn, zoals de financiele observatie en het 
gebruik van frontstores, en op welke wijze ze kunnen worden ingezet. 

Verbeter de toegankelijkheid van gegevens uit (afgesloten) onderzoeken (GC19) 

Ontwikkel en implementeer met instellingen zoals het WODC, de BOD'en en het OM, een gestan-

daardiseerde wijze van dossiervorming. Verzoek de CRI een systematiek te ontwikkelen en te imple-

menteren om de aanwezigheid van infonnatie op een centraal niveau inzichtelijk te maken. Besteed aan-
dacht aan het door het WODC ontwikkelde evaluatiemodel. 

Standaardiseer de gebruikte methoden en technieken (GC20) 

(Laat) wetenschappelijk onderzoek verrichten naar bij het financieel rechercheren in gebruik zijn-

de methoden en technieken om deze te inventariseren, te beschrijven en te standaardiseren. 

Vergroot de materiedeskundigheid door samenwerking met de private sector (GC21) 

Zet met het project MKB, in samenwerking met wetenschappelijke instellingen, de BOD'en en het 

OM, specifieke projecten op, die de materiedeskundigheid van de BOD'en en het OM vergroten. 
Besteed daarbij aandacht aan de (on)mogelijkheden die voortvloeien uit handhavingsarrangementen. 

Investeer in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de verschijningsvon -nen van 
criminaliteit. 

Standaardiseer de benadering van open bronnen (GC22) 

Ontwikkel en implementeer met het onderdeel 'open bronnen' van het project ABRIO een structu-
rele en gestandaardiseerde benadering van nationale en internationale open bronnen. 
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Ontwikkel een standaard voor de registratie van gegevens (GC23) 

Ontwikkel met het project ABRIO, wetenschappelijke instellingen, de BOD'en en het OM, ecn 

nationaal erkende standaard voor de opslag en ultwisseling van gegevens voor tinancieel rechercheren, 

en integreer deze binnen de informatieknooppunten en infonnatieplatfonns. 

Realiseer te behoeve van de uitwisseling van gegevens een adequate infrastructuur 

(GC24) 

Inventariscer met het project ABRIO de problemen van de infrastructuur voor gegevensuitwisseling 

tussen de (bijzondere) opsporingsorganisaties. Er dient een geautomatiseerd datanetwerk te worden ont-

wikkeld dat de BOD'en, de informatieknooppunten, infonnatieplatforms en dc CRI met elkaar verb indt, 

zodat on-line gcgevens uitgewisseld kunnen worden. 

5.6 Aanbevelingen 'Wet en regelgeving' 

Pas de privacy-wetgeving aan (6C25) 

Inventariscer de knelpunten die de Wet Pcrsoonsregistraties en de Wet Politieregisters opleveren 

voor de unwisseling van informatie die voor het financieel rechercheren van belang is. 

Pas de anti -witwaswetgeving aan (GC26) 

Doe onderzoek naar de juridische en politicke wenselijkheid om de antiwitwaswetgeving aan te pas-

sen. &trek in de opdracht nadrukkelijk het zelfstandig stratbaar stellen van witwassen. 

Verdiep het wetsvoorstel BIBOB (GC27) 

Vcrdiep net de werkgroep BIBOB (Bevordcring lntegere Besluitvonning Openbaar Bestuur) het 

wetsvoorstel zodat de gegevens die voor de bestuurlijke preventie relevant zijn met betrekking tot de 

gcorganiseerde criminaliteit, vanuit BOD'en legaal aan het bestuur kenbaar kunncn worden gemaakt. 

Doe de spanning tussen opsporingsonderzoek en de verschoningswetgeving afnemen 

(GC28) 

Doe onderzoek naar de balans tussen het verschoningsrecht en de opsporing. 

5.7 Aanbevelingen 'Internationaal' 

Intensiveer de internationale uitwisseling van gegevens (GC29) 

Stel een werkgroep in om de internationale uitwisseling van gegevens te intensiveren en daarbij te 

bezien of, en zo ja hoe, de ultwisseling van voor het financieel rechercheren van belang zijnde infor-

matie opgenomen kan worden in het takenpakket van Europol. 

Intensiveer internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van financieel 

rechercheren (GC30) 

Maak mensen en middelen vrij die vanuit en ten behoeve van Nederland internationaal onderzoek 

kunnen verrichten (o.a. participatie in FATF-onderzoeken). 
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Harmoniseer internationale wet- en regelgeving (GC31) 
Inventariseer knelpunten die verschillen in internationale wet- en regelgeving opleveren om de poli-

tieke en juridisch wenselijkheid te onderzoeken deze weg te werken door harrnonisatie van deze wet-

en regelgeving. 

Versnel de uitvoering van rechtshulpverzoeken (GC32) 

Inventariseer knelpunten die een snelle afhandeling van rechtshulpverzoeken in en buiten Nederland 

verhinderen. 

5.8 Reflectie 

De deelprojectgroep heeft een degelijk rapport uitgebracht. Een groot deel er van is opinierend maar 

dat heeft zijzelf ook onderkend door het te presenteren als een soort programma van eisen voor een ver-

nieuwde rechercheaanpak. Het door de projectgroep uitgebrachte, omvangrijke, deelrapport heeft op 

zich al het karakter van een 'rapport Financieel Rechercheren'. Hoewel de opdracht betrekking had op 

de georganiseerde criminaliteit, hebben de beschouwingen van de projectgroep een veel breder karak-

ter. Met die beschouwing op zich is in het kader van het project FR weinig gedaan. Te weinig vinden de 

betrokkenen van het eerste uur. Met de concentratie tijdens de implementatiefase op de aanbevelingen 

van het eindrapport is het onderlinge verband en het grotere geheel uit het oog verloren, aldus die 

betrokkenen. Dit heeft op vier manieren negatief doorgewerkt op het project financieel rechercheren: 

• enkele projectgroepleden hebben afgehaakt, waarmee hun kennis en directe inzet voor het project 

verloren is gegaan; 

• de door het deelproject gesignaleerde onderstromen (zoals bij voorbeeld elementen van de politie-

cultuur) zijn verder in het project FR nauwelijks betrokken en evenmin vertaald in de veranderkun-

dige opzet van het project; 

• de samenhang tussen deelactiviteiten is uit het oog verloren waardoor ze teveel op zichzelf zijn 

komen te staan en doe op zich zijn geworden; 

• het evenwicht tussen de aandacht voor financieel rechercheren (waarop het deelproject georgani-

seerde criminaliteit zich vrijwel volledig richt) en de aandacht voor financieel-economische crimi-

naliteit is verschoven ten koste van het eerste. Daardoor heeft het project financieel rechercheren 

meer het karakter gekregen van het project financieel-economische criminaliteit. 

In de analyse door de deelprojectgroep is, in tegenstelling tot de aanbevelingen, de nadruk veel op 

de politie komen te liggen en minder op het OM, of eventuele marktpartijen met wie samenwerking van 

belang wordt geacht. Dat lag in de formulering van de opdracht al opgesloten. 

De werkgroep georganiseerde criminaliteit heeft niet stilgestaan bij het psychologische effect dat 

haar presentatie van een scala aan aanbevelingen zou hebben. Het heeft mensen, waaronder de leden 

van de stuurgroep, ook afgeschrikt. Verder heeft de deelprojectgroep vrijwel alle aanbevelingen 

geadresseerd aan de projectleiding. Die heeft daarmee teveel hooi op de vork gelcregen. Bovendien werd 

op deze manier een soort alibi gecreeerd voor anderen (zoals de kernteams en politieregio's) om het 

resultaat van het project af te wachten. 
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Voor de politieregio's sped& nog mee dat het opschrift `georganiseerde criminaliteit' er mede toe 

heeft geleid dat de aanbevelingen terzijde zijn gelegd als niet terzake doende voor de regionale crimi-

naliteitsbestrijding. TerwiR het deelproject gcorganiseerde criminaliteit joist de politieregio veetvuldig 

als uitgangspunt heeft genomcn. Dit in tegenstelling tot het project FR dat de aandacht heeft geconeen-

treerd op het bovenregionale/bovenarrondissernentale en op de private sector. 

Zaak van Bureau Recherche Expertise Den Haag 

Een criminele organisatie hield zich bezig met handel in verdovende middelen. Grondstoffen (RM.K.)werden ingevoerd 

uit China, hasjiesj uit Marokko, XTC-transporten werden verricht naar Engeland en Zweden en doorvoer en verkoop 

vond plaats in Nederland. Aan het hoofd van deze criminele organisatie stonden twee verdachten. Het operationele 

onderzoeksteam, geassisteerd door twee financieel rechercheurs en een financieel deskundige, heeft gedurende twee 

jaar onderzoek geclaan naar deze criminele organisable. 

Voor het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel is een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) inge-

steld. Door het raadplegen van diverse open bronnen, het in beslag nemen van bankbescheiden en het toepassen van 

bijzondere opsporingsbevoegdheden kon de structuur van deze criminele organisatie in kaart worden gebracht en kon 

inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de gepleegde strafbare handelingen. 

De compleziteit van het onderzoek bleek aanzienlijk. De organisatie hield er diverse witwaspraktijken op na, onder-

meer in de vorm van transacties in onroerend goed met verschillende tussenpersonen in binnen- en buitenland. De 

behaalde winsten voor de organisatie op deze onroerendgoedtransacties werden via contante betalingen weggewerkt, 

waardoor de investeringen deels voor de fiscus werden afgedekt. Naast ''betalingen onder tafel'', waarbij soms tot 

25% van de aankoopsom van een onderneming of een onroerend goed niet werd vermeld in de notariele akte, werd 

ook de loan-back methode toegepast door van een buitenlandse rechtspersoon eigen gelden te "lenen'' ter financie-

ring van het aangekochte onroerend goed. Er werd nimmer op de 'verstrekte" hypotheek afgelost of rente betaald. 

Voorts werd ffink gernvesteerd in dure auto's die vervolgens door diverse personen werden gebruikt of als ruilmiddel 

werden ingezet. Het vaststellen van het feitelijk eigendom van deze auto's en het gegenereerde voordeel bleken daar-

door erg lastig. 

Bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel is een splitting gemaakt, te weten de berekening van de 

winst uit de handel in verdovende middelen en de winst uit aan- en verkopen van onroerend goed en ondernemingen. 

Omdat omtrent de handel in verdovende middelen onvoldoende zicht was op de verrichte transporten is gekozen voor 

de winstberekening op basis van een vermogensvergelijking. De winsten uit onroerend goed, die op naam van derden 

(familie, stromannen, tussenpersonen, rechtspersonen) waren gesteld, zijn als wederrechtelijk verkregen voordeel aan-

gemerkt terzake heling gepleegd door die derden. 

Resultaten: 

De verdachten zijn inmiddels veroordeeld voor de geconstateerde straf bare feiten. De bij de doorzoeking aangetroffen 

verdovende middelen werden in beslag genomen en verbeurd verklaard. Op alle getraceerde vermogensbestanddelen 

is conservatoir beslag gelegd. Het wederrechtelijk verkregen voordeel met betrekking tot de handel in verdovende mid-

delen en bepaalde onroerendgoedtransacties is berekend en '' verdeeld '' over de twee hoofdverdachten. Het voordeel 

uit de transacties die niet op hen kon worden teruggebracht werd als wederrechtelijk verkregen voordeel berekend 

voor de (rechts)personen op naam waarvan de betreffende vermogensbestanddelen waren gesteld. 

134 



Hoofdstuk 6 HET DEELRAPPORT 'HORIZONTALE FRAUDE' 

De deelprojectgroep Horizontale Fraude heeft op verschillende 'fronten' gewerkt. Naast het 

Interim-advies en haar eigen deelrapport heeft zij leeronderzoeken geYnitieerd, om door directe 

samenwerking met private partners de effectiviteit van de fraudebestrijding te vergroten. Het 

resultaat van de inspanningen van de projectgroep tijdens de ontwikkelfase wordt in dit hoofd-

stuk toegelicht. De visie van de projectgroep wordt beschreven aan de hand van zeven invalshoe-

ken. De aanbevelingen worden kort samengevat. De slotbeschouwing bestaat uit een korte reflec-

tie op het deelrapport. 

6.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

De samenstelling van de deelprojectgroep was breed maar week nogal af van de andere deelpro-

jectgroepen. Ze bestond hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van de marktsector (8) en vervolgens uit 

vertegenwoordigers van het MvJ (1), het OM en de ECD (ieder 1), de politic (2) en van het project FR 

(2). Gezien het onderwerp is de forse vertegenwoordiging uit de marktpartijen begrijpelijk. 

De opdracht aan de deelprojectgroep is vanaf 13 maart 1997 gaan interfereren met de vraag van de 
minister van Justitie om versneld te komen met concrete voorstellen over de bestrijding van horizonta-

le fraude. De betekenis van het uiteindelijke deelrapport horizontale fraude als onderdeel van het eind-

rapport financieel rechercheren is door het Interim-advies van de stuurgroep, op basis van de vraag van 
de minister, feitelijk gemarginaliseerd. De deelprojectgroep kreeg te maken met de opdracht een 

Interim-advies op te stellen wat interfereerde met de adviesaanvraag van de minister over de oprichting 

van een LRT-fraude. In de stuurgroepvergadering van 19 juni 1997 komt de zorg aan de orde over het 

gebrek aan afstemming tussen de gescheiden trajecten. Opvallend is dat die meer inhoudelijk bedoelde 

zorg door het gezelschap vervolgens werd vertaald in de zorg hoe het beschikbare geld zou worslen ver-

deeld tussen de fraude-unit van het KLPD en de plannen van de stuurgroep. Die financiering van de aan-

bevelingen uit het Interim-advies ter bestrijding van de horizontale fraude heeft de stuurgroep een aan-

tal bijeenkomsten beziggehouden. 

Terwij1 het Interim-advies in ontwikkeling was, heeft de deelprojectgroep horizontale fraude zich 

ook bezig gehouden met: 

• het ontwikkelen van een `spoorboekje' voor handhavingsarrangementen; 

• het uitzetten van de leeronderzoeken aan de hand van pilots; 

• het definieren van expertisecentra rondom verschijningsvormen van fraude; 

• het uitwerken van het landelijke selectie en verdeelcentrum (het latere LLHF). 

In juli 1997 heeft de stuurgroep besloten om een vertegenwoordiger van OM en van politic als infor-
mateur voor het landelijk selectie- en verdeelcentrum te laten optreden, waardoor er binnen het deel-

project een nieuw ontwikkelingsspoor ontstond van implementatie, terwijI men de deelrapportage nog 

aan het schrijven was. 

In september 1997 wordt de stuurgroep verrast door de inhoudelijke uitwerking van wat inmiddels 

werd aangeduid met het Landelijk Ondersteuningspunt horizontale Fraude (LOF). De voorgestelde per- 
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soncle omvang werd als te groot beoordeeld en de inbedding in de bcstaande gczags- en beheersstruc-

tuur werd gemist. Het verslag van de betreffende stuurgroepvergadering typeert het vinden van een juis-

te vorm voor het LOF als `manoeuvreren tussen de klippen van centralisatie en decentralisatie'. 

6.2 Visie van de deelprojectgroep horizontale fraude 

De term 'horizontale fraude' omvat alle fraude in het particulicre geld- en goederenverkeer. Tot dit 

fraudeterrein worden doorgaans gerckend bancaire fraude, verzekeringsfraude, hypothecaire fraude, 

telecomfraude, faillissementfraude, merkenfraude en auteursrechtfraude. 

De deelprojectgroep constateert in haar rapport dat de aandacht voor de bestrijding van horizontale frau-

de bij de intensivering van de bestrijding van verticale fraude in de jaren negentig is achtergebleven. 

Tegelijkertijd doet de overheid wel een beroep op de marktsector bij de bestrijding van criminaliteit, 

aldus de deelprojectgroep daamiee venvijzend naar de Wet MOT. 

Horizontale fraude zict de deelprojectgroep als Mij uitstek een delictscategoric waar hoge eisen aan de 

financiele recherche worden gcsteld'. De aanpak van horizontale fraudc speelt volgens haar een margi-

nate ml in de beleidsafweging binnen de regionale driehocken. Naar haar oordeel hangt dat samen met 

het feit dat de gevolgen van horizontale fraude op regionaal-lokaal niveau niet worden gevoeld en dus 

niet onderkend. 

De deelprojectgroep ziet kansen voor de ontwikkcling van het financieel rechercheren door het samen-

brengcn van kennis en inzicht uit de markt- en publieke sector aan de hand van horizontale fraude. 

De deelprojectgroep hanteert twee inhoudelijke redcn om de horizontale fraude aan te pakkcn: 

• het financieel en economisch verkeer in Nederland ondervindt schade, wat zich o.a. negatief vcr-

taalt in concurrentieverhoudingen en prijsverhogingen voor de burger; 

• in het bedriffsmatig handelen van burgers kan geen andere tolerantie betreffende fraude worden toe-

gestaan dan in het prive handelen van burgers. 

De druk op de intensivcring 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 fraude-

voorvallcn. Het is ook om die reden dat de deelprojectgroep zich vooral heeft geconcentreerd op de 

fraudesooften waarvan met name dcze instellingen last hadden, aangevuld met de telecom-organisaties 

en (in mindere mate) de namaak en piraterij. 

De deelprojectgrocp beschrijft de consequenties van de door haar voorgestane visie op de aanpak van 

horizontale fraude in de onderstaande tennem 

I. De organisatie. 

2. De samenwerking. 

3. De inforrnatie-uitwisseling. 

4. De vereiste deskundigheid. 

5. De methoden. 

6. De wetgeving. 

7. De preventie. 

Ad 1. De organisatie van de aanpak 

Omdat de aangiftes ter zake horizontale fraude niet de noodzakelijke geachte aandacht krijgen, blij-

ven fraudeurs onbestraft en ontbreekt het zicht op de bredere samenhang van deze en andere delicten, 
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zo stelt de deelprojectgroep. Er is behoefte aan overzicht op een ruimere schaal dan de regionale of loka-
le, o.a. omdat de methodieken van horizontale fraude aantrekkelijk zijn voor criminelen om op meer-

dere plaatsen (nationaal en internationaal) te gebruiken. 
Dat vraagt om organisatie van de opsporing en vervolging op een andere schaal, om clustering van capa-

citeit en centrale coordinatie, zo beschrijft het deelrapport. 

Ad 2/3. De samenwerking in de aanpak en de informatie -uitwisseling 

De behoefte aan effectiviteit maar ook efficientie dwingt tot samenwerking. Binnen het OM naar het 
voorbeeld van Noord-Nederland en Oost-Nederland, maar ook met en binnen de politie, de BOD'en en 

de marktsector. De winst van samenwerking kan uit de beschouwing van de deelprojectgroep worden 

afgeleid als: 

• het wederzijds dienen van advies; 

• het afstemmen van maatregelen en middelen om een goede balans tussen preventie en repressie te 

vinden; 

• het maken van uitvoeringsafspraken; 

• het koppelen van inzet; 

• het uitwisselen van informatie. 
Over het laatste punt wordt vastgesteld dat de registraties in de marktsector niet op het vastleggen van 

criminele incidenten en de preventie daarvan is ingericht. 

Ad 4. De vereiste deskundigheid in de aanpak 

De deelprojectgroep noemt in haar rapport een aantal uitgangspunten op het terrein van de voor de 

aanpak van horizontale fraude vereiste deskundigheid. 

• deskundigheid wordt het beste in de praktijk verworven; 

• deskundigheid betreffende de bestrijding van horizontale fraude kent drie niveaus: 

• basiskennis en durf om zaken op te pakken; 

• nadere materie en veldkennis; 

• specialistische kennis; 

• kennisniveaus verschuiven (wat nu specialistisch is, is over enige tijd gemiddelde kennis); 

• beleidsontwikkeling, opsporing en vervolging vragen ieder hun eigen deskundigheid. 

Ad 5. De methoden bij de aanpak 

De deelprojectgroep stelt vast dat langere tijd ten onrechte is verondersteld, dat de handhavings-

achterstand op het terrein van de bestrijding van horizontale fraude primair een gevolg was van kennis-

gebrek". Ze ziet het handhavingsarrangement als belangrijke methode om `helderheid te verschaffen in 

de verwachtingen die men over en weer van elkaar mag hebben op het terrein van de fraudebestrijding.' 

De deelprojectgroep heeft een model-handhavingsarrangement ontworpen dat achtereenvolgens bestaat 

uit de onderwerpen: 

• beschrijving bedrijfstak; 

• de fraudegevoelige producten; 

• de inrichting van controleprocessen en preventieve maatregelen; 

• procedureafspraken markt-publiek v.v. bij zich voordoende fraudezaken; 

• beschrijving van bij de opsporing betrokken diensten of dienstonderdelen; 

• de afdoeningsmogelijkheden en bijbehorende keuzecriteria. 
De deelprojectgroep ziet handhavingsarrangementen als informatief en kaderstellend. Inspanningsver- 

49 Deelrapportage Horizontale Fraudc (Stuurgroep I997c) p. 125: In het licht van de financiele recherche heeft de discussie over de recher-
chemethoden op fraudegebied zich in cerste instantic gericht op de specifieke deskundigheid die hiervoor nodig zou zijn. Hicraan lag de ver-
onderstel ling ten grondslag dat de vastgestelde handhavingsachterstand primair aan dit kennisgebrek te wijten was. Naarmate het inzicht in de 
aard en omvang van het handhavingshiaat groeide in het deelprojcct, werd duidclijk dat voor een verbetering van de aanpak van den frau& 
!neer nodig was dan scholing.' 
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plichtingen zict zij als ondertverp van jaarlijkse of tweejaarlijkse convenanten. 

Ontleend aan de ervaringen met de leeronderzocken, constateert de deelprojectgroep dat 'men pro-

cedures wel kan afspreken maar dat daannee de zaak nog niet geregeld is.' Learning by doing ziet zij 

als voorwaarde voor feitelijke implementatie. De ontwikkeling van een evaluatiemethodiek om te leren 

van opsporings- en vervolgingservaringen wordt als een belangrijk hulpmiddel gezien. 

Ad 6. De wetgeving 

De deelprojectgroep heeft wegens tijdgebrek dit punt niet verder van haar visic voorzien. 

Ad 7. De preventie 

Preventieve activiteiten op het fraudeterrein ziet de declprojectgroep als een belangrijk onderdeel 

van een handhavingsarrangement. Die zouden moeten worden omschreven in termen van waar preven-

tie (on)mogelijk is of al wordt verricht. De indruk bestaat dat de publieke kant niet goed op de hoogte 

is van de preventieve inspanningcn in de marktsector. 

Naast het Interim-advies komcn in de deelrapportage van de projectgroep de volgende aanbevelin-

gen voor als uitwerking van haar visie. 

6.3 Aanbevelingen 'Schaalvraagstuk' 

Invoering clustervorming (HF1) 

De start van de in het Interim-advies voorgestelde clusters dient in de inmiddels uitgewerkte vorm 

direct gestalte te krijgen. Bij de samenwerking tusscn het landelijk loket en de clusters dienen vanaf het 

begin de grote korpsen/arrondissementen te worden betrokken. 

Leeronderzoeken (HF2) 

In elk cluster wordt tenminste eon onderzoek aangemerkt als leeronderzoek, dat wil zeggen dat in 

dit onderzoek in het bijzonder aandacht worth besteed aan de coordinatie van het onderzoek, de infor-

matiestromen en de besluitvorming (zie bijv. OLO-fraude-onderzoek). 

Instellen Landelijk Loket (HF3) 

Breng ten behocve van de private sector een landelijk loket tot stand waar dc coordinatie van de 

opsporing en vervolging van de zwarc en middelzware horizontale fraude plaatsvindt. 

Het ontwikkelen van convenanten (HF4) 

Ontwikkel, gebaseerd op de handhavingsarrangementen, convenanten voor een of twee jaar, waar-

in afspraken over de inspanningen en resultaten worden vastgelegd. Dit moet zijn weerslag vinden in de 

beleidsplannen van de politic, BOD'en, het Openbaar Ministerie en de marktpartijen. 

Interdepartementale afspraken met BOD'en (HF5) 

Maak interdepartementaal afspraken met de BOD'en over samenwerking en coordinatie van activi-

[erten. 
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Organisatie van een Financieel recherche-OM (HF6) 

Organiseer binnen het Openbaar Ministerie de aanpak van de fraude op een manier, dat van daaruit 

een 'financieel recherche-OM' gestalte krijgt. 

6.4 Aanbevelingen 'Opleidingsvraagstuk' 

Ontwikkeling expertisecentra (HF7) 

Ontwikkel in de samenwerkingsverbanden (clusters) expertisecentra ten behoeve van de deelne-

mende regio's en arrondissementen. 

Ontwikkeling deskundigenbank (HF8) 

Geef het loket (coordinatiecentrum) de opdracht op de verschillende terreinen van de horizontale 

fraude een deskundigenbank (naar het voorbeeld van 'Met Kennis Bestrijden') te ontwikkelen. 

Ontwikkeling onderwijstraject horizontale fraude (HF9) 

Ontwikkel een onderwijstraject op het onderdeel horizontale fraude, waarin alle facetten van de 
financiele recherche aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de deelnemers aan het loket en de clusters bij voor-

rang (tezamen) worden opgeleid. 

6.5 Aanbevelingen 'Nabijheidsvraagstuk' 

Uitwerken aanzet tot handhavingsarrangementen (HF10) 

Aan het platform bij het landelijk loket dient te worden opgedragen de aanzet tot handhavingsar-

rangementen die in het rapport is gegeven, nader uit te werken. 

Ontwikkelen evaluatiemodel (HF11) 

Ontwikkel een evaluatiemodel, waarmee in de praktijk, op basis van de handhavingsarrangementen, 

de doelstellingen, de effectiviteit en de efficiency van de aanpak van horizontale fraudezaken kunnen 

worden getoetst. 

Monitoring veel voorkomende horizontale fraude (HF12) 

Draag de clusters (en drie afdelingen bij grote korpsen/regio's) op, naast het in beeld brengen van 

de aard en omvang van de middel-zware en zware horizontale fraude, ook de veel voorkomende hori-

zontale fraude in de regio's/arrondissementen te monitoren. 

Ontwikkel preventieonderdelen (HF13) 

Ontwikkel in de bedrijfsprocessen van de marktsector, de opsporing en de vervolging, (op elkaar 

aansluitende) preventie-onderdelen, ten behoeve van de publieke- en private advisering op dit terrein. 

Installatie ad hoc werkgroepen (HF14) 

Installeer, waar nodig, zo snel mogelijk ad hoc werkgroepen voor de advisering inzake de genven-

tariseerde knelpunten. 
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6.6 Aanbeveling 'Wettelijk kader' 

Verbetering uitwisseling gegevens publiek-privaat (HF15) 

Besteed bijzondere aandacht aan de informatiehuishouding, opdat ten behoeve van de preventie, 

opsporing en vervolging van horizontale fraudezaken, de uitwisseling van gegevens tussen marktpartij-

en, politic, BOD'en en het Openbaar Ministerie vcrbeterd wordt. 

6.7 Leeronderzoeken 

In de periode juni tot medio september 1997 hebben onder verantwoordelijkheid van het deelpro-

ject Horizontale Fraude drie zogcnaamde leeronderzoeken' plaatsgevonden voor wat betreft bancaire, 

verzekerings- en telecomfraude. De onderzoeken hadden tot doel om door directe samenwerking met 

private partners de effectiviteit van de fraudebestrijding tc vergroten (Nelen/Sabec, 1997,1). 

De leeronderzoeken kenden een moeizame start. De onderzoekers concluderen: 

• Het aanbod van zaken uit de private sector van niet mee. Als men met zaken komt dan betreft het 

tainelijk eenvoudige zaken. 

• Zaken zijn niet gemakkelijk aan opsporingsinstanties te slijten. Arrondissementsparketten zijn 

moeilijk tot vervolgingstoezeggingen te verleiden. 

• Er is een interbancair zaaksbestand ontstaan dat cen goede basis kan bieden voor de opsporing. 

• Er zijn aanwijzingen verkregen dat het mogclijk is om van bijvoorbeeld verzekerings-maatschap-

pijen complexere zaken tc krijgen mits zij daarvoor individucel worden bcnaderd. 

• De leeronderzoeken zijn di ffuus aangestuurd met bemoeienis van teveel leiders (in het geval van het 

bancaire leeronderzock: de deelprojectleider Horizontale Fraude, de projectleiders Financieel 

Recherchercn en een tweetal landelijke Ovrs). 

Ter uitvoering van aanbeveling HF2, zijn na de start van de eerste IFT's afspraken gemaakt over een 

per IFT te evalueren onderzoek. 

6.8 Reflectie 

Dc deelprojectgrocp heeft cen rapport opgeleverd dat gezien de overlap met het Interim-advies wei-

nig zelfstandige aandacht heeft opgeleverd. Het kruit was al verschoten. Jammer is dat daarmee de visie 

van de dcelprojectgrocp ook in de schaduw is komen te staan. 

De aanbcvelingen van de deelprojectgrocp zijn heel concreet en hebben het karakter van een organisa-

ticontwerp. Met de aanbeveling can te komen tot een fraude-OM (HF6) was de projectgrocp haar tijd 

ver vooruit getuige de latere ontwikkeling van het zogenaamde Functioned OM. 

Waar het Interim-advies al een aantal bekende uitwerkingen bevatte, had van de deelprojectgroep 

venvacht kunnen worden dat in haar deelrapportage een aantal onderbelicht gebleven zaken zouden 

worden uitgewerkt. Wat dat betreft is het jammer dat de declprojectgroep de onderwerpen als informa-

tie-uitwisseling en preventie slcchts globaal heeft uagewerkt. 

140 



Met haar opmerking over handhavingsachterstand en kennis (zie § 6.2 onder ad 5.) doet de deel-

projectgroep een forse uitspraak met, naar later blijkt, een voorspellend karakter. De opmerking tast de 

basis aan van het denken over de belangrijkheid van opleidingen bij het bevorderen van daadwerkelijk 

financieel rechercheren. De opmerking is kennelijk onopgemerkt gebleven en heeft weinig impact 

gehad binnen het totaal van het project FR. Daaraan heeft de deelprojectgroep ook zelf bij gedragen 

door wel met een aantal aanbevelingen te komen over noodzakelijke opleidingen. 

Zaak Browallia 

In het jaar 2000 kwam er een zaak bij het IFT in behandeling aangaande een criminele organisatie die zich bezig hield 

met het verduisteren, vervalsen en onrechtmatig gebruik van betaalkaarten. Een bank werd daardoor geconfronteerd 

met toenemende schade als gevolg van deze fraude en heeft hieromtrent aangifte gedaan. Bij de verzilvering van deze 

betaalkaarten (al dan niet met gebruikmaking van een zogenaamde verzamelcheque) werd door deze criminele orga-

nisatie gebruik gemaakt van vervalste identiteitsbewijzen. Door de omvang en het structurele karakter was een nauwe 

samenwerking tussen het onderzoeksteam en de veiligheidsorganisaties van de betreffende bank en de vervoerder 

noodzakelijk. 

Een eerste maatregel was voorafgaande aan het onderzoek van het IFT reeds genomen door de bank, door de opna-

megrens per betaalkaart aanmerkelijk te verlagen. Na het doorlopen van de interne veiligheidsmaatregelen van de 

betreffende bank, bleek uit onderzoek dat de ontvreemding van de betaalkaarten plaatsvond na de overdracht aan het 

sorteercentrum van de vervoerder. Vervolgens werden een aantal maatregelen getroffen waaronder: extra controle op 

legitimatiebewijzen bij postkantoren, nadere instructie aan postkantoren en de helpdesk van de betreffende bank inst-

rueren omtrent dit fenomeen. Al deze maatregelen bleken echter onvoldoende resultaat te hebben. 

Inmiddels was vast komen te staan dat de verzilvering zich met name concentreerde in drie grote steden in Nederland. 

Aanvraag voor ondersteuning van de betreffende regio's is dientengevolge uitgegaan. 

Uit analyse van het daderprofiel is bij het onderzoeksteam gebleken dat de herkomst van de organisatie naar Congo 

te herleiden was. Eveneens bleek deze criminele organisatie gebruik te maken van asielaanvragers die een andere naam 

en een vats sofi-nummer gebruikten. Mensenhandel bleek daarbij ook een van de strafbare feiten van de betreffende 

criminele organisatie. De organisatiestructuur werd onderzocht, waarbij een los samenwerkingsverband en zelfs onder-

linge concurrentie werd waargenomen. 

Onderzoek bij het sorteercentrum van de vervoerder wees uit dat door gebrek aan toezicht in relatie tot de grootte van 

de productievloeren de beveiliging op dit gebied nooit optimaal kon zijn. Intern ronselen kwam daarbij eveneens aan 

het daglicht. 

Resultaat: 

Uiteindelijk zijn 12 verdachten aangehouden c.q. veroordeeld en een geldsom als ook identiteitspapieren in beslag 

genomen. Naast het verkregen inzicht in deze criminele organisatie zijn er verbeterpunten aangedragen, onder ande-

re op het gebied van: administratieve organisatie, planning, maken van afspraken, overleg en taakverdeling. 

Ondanks een aantal complicerende factoren zoals: capaciteitsproblemen, het niet beschikbaar hebben van vergelijk-

bare zaakdossiers en niet correct verlopen afspraken met tolken, is deze zaak conform de doelstellingen afgehandeld. 
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Hoofdstuk 7 HET DEELRAPPORT 'ONTNEMING' 

Ontneming vormt het derde van de aandachtsgebieden van het project FR. De deelprojectgroep 

beschrijft dat, in tegenstelling tot de twee andere aandachtsgebieden ('georganiseerde criminali-

teit' en 'horizontale fraude'), ontneming een handhavingsinstrument is. De deelprojectgroep gaat 

als enige van de drie deelprojecten in op de samenhang tussen de deelprojecten. De visie van de 

deelprojectgroep en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden in dit hoofdstuk beschreven. 

7.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

De deelprojectgroep heeft conform de startnotitie van het project FR haar opdracht opgevat als het 

maken van een inventarisatie van knelpunten betreffende ontneming. Vrijwel geen aspect ontsnapt aan 

de aandacht in het uitgebreide deelrapport. De projectgroep was samengesteld uit materiedeskundigen 

met de volgende spreiding over het veld: OM (3), CJIB (1), politie (4), WODC (1), projectbureau (1). 

De beleidsinhoud van de deelrapportage gaat veel verder dan het onderbouwen van de aanbevelin-

gen. Het geeft inzicht in de 'status quo' en 'the state of the art' voor wat betreft ontneming rond 1997. 

7.2 Visie van de deelprojectgroep 

De visie van de deelprojectgroep is in het deelrapport opgebouwd aan de hand van de volgende thema's: 

1. Opleiding 

2. De organisatie van de opsporing en het OM 

3. Executie 
4. Wetgeving 

5. Internationale samenwerking 

Ad 1. Opleiding 
Een belangrijk knelpunt ziet de deelprojectgroep in het ontbreken van kennis over ontneming bij 

politie en OM. Die noodzakelijke kennis is voor een groot deel dezelfde als voor financieel recherche-

ren in het algemeen. De indeling in de gebruikelijke deskundigheidsniveaus mbo, hbo, wo, wordt als te .  

weinig flexibel genoemd om tot specifieke taak- en functiedifferentiatie te komen. Zelf komt de deel-

projectgroep voor de politic tot een onderscheid in vier niveaus van functionele deskundigheid (daarbij 

overigens aansluitend op de inhoud van het rapport deskundigheid): 

1. De basispolitiefunctionaris/hulpofficier van justitie 

2. De financieel medewerker (taakaccenthouder) 

3. De financieel deskundige 

4. De specialistische deskundige/leidinggevende. 

Voor het OM komt zij tot drie niveaus: 

1. De officier van justitie/parketsecretaris 

2. De gespecialiseerde officier van justitie 

3. Het OM deskundigenplatform. 
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Ad 2. De organisatie van de opsporing en het OM 

De projectgroep vraagt zich anno 1997 af of het OM in staat zal zijn op een adequate manier leiding 

en sturing te geven aan SFO's en strafrcchtelijke onderzoeken waarbij een financielc component van 

belang is. Ecn ontwikkeling wordt gesignaleerd naar een OM dat steeds meer Iciding en richting zal 

moeten geven aan grote multidisciplinaire onderzoeken, met een zich uitbreidende nadruk op de voor-

Case van het onderzoek. Het OM is daar niet klaar voor, aldus de werkgroep. De volgende knelpunten 

worden aangedragen: 

• de veclheid van taken van OvJ's waardoor leidinggeven aan de opsporing in het gedrang komt; 

• het ontbreken van voldocnde financiele en civielrechtelijke deskundigheid binnen het OM; 
• het gebrek aan coordinatie tussen OM, politic en de BOD'en, wat mede wordt veroorzaakt door: 
• dc gcbrekkige informaticstroom over strafrechtclijke onderzoeken. 

De projectgroep bepleit dat in bet driehoeksoverleg mccr finaneiele bewustwording moet plaats-

vinden, dat zal moeten doordringen in jaarplannen van justitie en BOD'en. Binnen de planning en con-

trol van het OM is de aandaeht voor ontneming en executic onvoldoende. 

De projectgroep signaleert binnen de politic en het OM een ontwikkeling naar kennisplatforms (MKB, 

BOOM, project FR). Zij vraagt zich af of die diversiteit wel wenselijk is. Het gevaar wordt gezien van 

versnippering van kennis en onduidelijkheid, waar men terecht moet, voor welke kcnnis. Concentratie 

lijkt de projectgroep wenselijk. Voor wat betreft het OM stelt zij dat dit qua deskundigheid niet afhan-
kelijk [-nag zijn van de politic. De projcctgroep is voorstander van concentratie in twee platforms voor 
respectievelijk politic en OM. 

Afstemming van de bedrijfsvoering en daannee samenhangende informatiestromen tussen politic en 

BOD'en en het OM ziet de projectgroep als nodig voor een effectieve opsporing en vervolging. Vanaf 

de CID-fase tot en met de executie moct de ft nanciele positie van de verdachte voonvcrp zijn van onder-
zoek. 

Vanwege de schaarsheid aan financiele deskundigheid, vraagt de projectgroep aandacht voor functie-
waardering en loopbaanbeleid. 

Ad 3. Executie 

Er worth te weinig vanaf de (voor)opsporingsfase ingespeeld op de tc verwachten executieproble-

matiek. Tot op de zitting heeft het OM onvoldoende inzicht in de financiele situatie van de verdaehte. 

Dat is extra lastig omdat naar de mening van de projectgroep in de cxecutiefase onvoldoende moge-

lijkheden bestaan om illegaal vermogen in beeld te brengen. In het deelrapport wordt een relatie gelegd 

tussen succesvolle ontneming en de preventievc werking. De volgendc knelpunten signaleert de pro-
jectgroep rond executie: 

• proccsbeschrijvingen van de verschillende ketenpartners sluitcn nict op elkaar aan; 

• dc wettelfike bepalingen over vervangende hcchtenis en conservatoir beslag bieden onvoldoende 
mogelijkheden. 

Ad 4. Wetgeving 

De knelpunten op dit terrcin werden als zodanig ervaren dat 'indien deze niet worden opgclost zij 

een ernstige bedreiging vormen voor de effectiviteit in dc praktijk van de ontnemingswetgeving'. De 

projectgrocp voorziet dat, als gevolg daarvan, ontneming bij een iets slimmerc crimineel vrijwel nict zal 

lukken. Dat zal ook terugslaan, zo wordt gemeend, op de motivatie van opsporingsambtenaren aan-

gaande financicel rechercheren, die o.a. is gebaseerd op de verwachting van succcsvol ontnemen. 
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Twee belangrijke knelpunten brengt de projectgroep naar voren: 

• de consequenties van de Bucro-beschikking van de Hoge Raad; 

• het ontbreken van een zelfstandige strafbaarstelling van witwassen. 

Ad 5. Internationale samenwerking 

Financieel rechercheren kan niet meer zonder rechtshulp, aldus de projectgroep. Internationaal geor-

ganiseerde criminaliteit stoort zich niet aan grenzen. Voorwaarde voor het verkrijgen van rechtshulp op 

het gebied van ontneming is dat Nederland op haar beurt kan voldoen aan verzoeken van verdragspart-

ners. Het scala aan verdragen biedt volgens de projectgroep voldoende basis voor samenwerking in 

intemationale voordeelsontneming. Er worden positieve ontwikkelingen gesignaleerd (nationaal en 

intemationaal) betreffende het rechtshulpverkeer, uitvoeringswetgeving, de organisatie van de afhande-
ling van rechtshulpverzoeken door Nederland, en het onderling auditen (peer-monitoring) van tot de 

FATF toegelaten landen. 

Er wordt wel een behoefte gesignaleerd aan kennis van de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico's 

van de afdoening van ontnemingszaken met de verschillende buitenlanden. 

7.2.1 Aanbevelingen 

'Bevordering gebruik WODC-evaluatiemodel' (ON1) 

Er is te weinig empirisch onderzoek dat zicht geeft op de binnen financiele onderzoeken benodigde 
vaardigheden en kennis. Er is behoefte aan inzicht in de middelen, methoden, deskundighedp en de 

gegevens die in uitgevoerde financiele onderzoeken nodig bleken. Het door het WODC ontwikkelde 

evaluatiemodel wordt gezien als een instrument dat die informatie zou kunnen opleverefi. 

'Doorontwikkelen ORS -systeem' (0N2) 

De zaken die relatief eenvoudig van aard zijn en qua kennisniveau geen grote diepgang nodig heb-

ben, kunnen worden afgedaan door met ORS een ontnemingsra`pportage op te stellen. ORS zal worden 

geintegreerd binnen BPS en X-pol. Er is behoefte aan een uitgebreider systeem waarmee ook ingewik-

kelder rapportages kunnen worden gemaakt. 

'Start landelijk kennisplatform' (0N3) 

Start een landelijk kennisplatform op het gebied van financieel rechercheren en ontneming voor de 
politie en de BOD'en. Daarin moeten nadrukkelijk de lopende ontwikkelingen met betrekking tot het 

landelijk coordinatiecentrum fraude worden betrokken. 

'Inventarisatie bedrijfsvoeringsactiviteiten' (0N4) 

De diverse activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering moeten worden geInventariseerd, afge-

stemd en inhoudelijk getoetst op de aandacht daarbinnen voor ontneming. 

'Waarborgen financiele deskundigheid CID' (0N5) 

In samenwerking met relevante betrokkenen ervoor zorgdragen dat: 

• binnen de CID voldoende deskundigheid aanwezig is; 

• het stelselmatig verzamelen van gegevens met betrekking tot crimineel geld en vermogen binnen 

het CID-traject een belangrijke plaats krijgt en op de juiste wijze leidt tot toepassing binnen onder-

zoeken. 
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'Voorziening voor excessieve ontnemingskosten (0N6) 

Opsporen wordt duurder. Criminelen sluizen opbrengsten door naar het buitenland wat kostenver-

hogend werkt. Het noodzaakt tot het langdurig tappen van telefoons en het betrekken van gcgevens van 

derden, al dan niet uit het buitenland. Er zou ecn financiele voorziening moeten komen waaruit exces-

sieve kosten kunnen worden voldaan. 

'Wijziging' art. 94a lid 2 Sy' (0N7) 

Art. 94a lid 2 Sv dient als volgt te worden gewijzigd: 

In geval van verdenking van een strafbaar feit, waarvan aannemelijk is dat door middel daarvan of nit 

de baten daarvan een wederrechtelijk voordeel is verkregen van f 10.000,- of meer, of in geval van ver-

denking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categoric kan 

worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal 

voor cen naar aanleiding van dat strafhare feit op te I eggen verplichting tot betaling van een geldbedrag 

aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

'Aanpassing wetgeving knelpunten BUCRO -arrest en commissie Wortel' (0N8) 

De praktijk vraagt om aanpassing van de wetgeving naar aanleiding van de (onder meer) door de 

cominissie Wortel en de Bucro-commissie gesignaleerde knelpunten. 

Realisatie informatieknooppunt rechtshulp m.b.t. ontneming' (0N9) 

Gecf BIRS" en BOOM de opdracht een inforrnatieknooppunt te rcaliseren met betrekking tot inter-

nationale (uitgaande) rechtshulp op het gebied van ontneming. 

'Onderzoek naar uitbreiding KRIS en ORS' (ON10) 

Gecf BIRS en BOOM de opdracht te onderzoeken: 

I. of en in hoeverre het zinvol is cen uitbreiding van het KRIS" te realiseren op het kennisgebied ont- .  

nemingen intcmationaal; 

2. of en in hoeverre het zinvol is binnen het uit te breiden ORS-systeem aandacht te bestcden aan ont-

nemingen intemationaal. 

7.3 Reflectie 

De deelrapportage `Ontneming' gaat als enige in op de samenhang met de andere deelrapporten en 

het rapport deskundigheid. Het beperkt zich niet sec tot ontncming maar introduceert ook aandachts-

punten voor loopbaanbeleid, functicopbouw en opleidingsplanning. De aanbevelingen zijn terzake 

doende, maar de waarde van het rapport zit veel meer in de beleidsverkenning van de knelpunten in de 

ontnemingspraktijk. De declprojectgroep doct een paar emstige waarschuwingen over bedreigingen 

voor de effectiviteit van de ontnemingswetgeving. In de hoofdtckst van het Eindrapport Financieel 

rechercheren zijn deze waarschuwingen zo afgezwakt dat ze nauwelijks als zodanig overkomcn 

(Stuurgroep, I 997e, 23). 

De deelprojectgroep had het, afgaande op de onderzocksbevindingen uit onze evaluatie, bij het juis-

te eind vinar zij signalecrt dat de motivatie van veel opsporingsambtenaren om financieel te recherche-

ren, zal komen uit de verwachting dat succesvol kan worden ontnomen. De projectgrocp maakt meet van 
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dit type procesmatige analyses die overigens in de aanbevelingen van het Eindrapport niet terugkomen. 

Opvallend is ook dat de deelprojectgroep het gebruik om opleidingsniveaus te onderscheiden naar 

de niveaus zoals opgenomen in de WEB expliciet afwijst. Dat druist in tegen de lijn van het project FR, 

waardoor men zich wederom kan afvragen in welke mate de stuurgroep zich nu achter de deelrappor-

ten heeft geschaard. 

De projectgroep relativeert ook het bijzondere karakter van taken betreffende FR en stelt ze in 

belangrijke mate gelijk aan taken die bij een normaal rechercheonderzoek horen. 

Onderzoek Hennepkwekerij 

In het jaar 2000 is er een strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld inzake een professionele hennepkwekerij in de 

provincie Noord Brabant. Naar aanleiding van meldingen over een sterke hennepgeur, zijn tijdens een milieuvlucht 

luchtfoto's gemaakt van de desbetreffende locatie. Op deze luchtfoto's werd geconstateerd dat op die bewuste loca-

tie twee grote tuinbouwkassen en een groot stuk geprepareerde grond aanwezig waren. De doelstelling van het straf-

rechtelijk financieel onderzoek was om van verdachte het wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen, het ver-

mogen van de verdachte vast te stellen en daarop beslag te leggen. Deze zaak is opgestart vanuit de afdeling, maar at 

snel bleek dat binnen de reguliere politieorganisatie onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig was om tot een zelf-

standige ontnemingsrapportage te komen. Uiteindelijk is de zaak met ondersteuning vanuit de Financial Desk van de 

Regionale Recherche volbracht. 

Tijdens het onderzoek op de bewuste locatie zijn alle bevindingen nauwgezet geregistreerd teneinde volledig inzicht 

te verkrijgen in: de wijze van productie, de periode waarbinnen de productie plaats had gevonden, de hoogte van de 

omzet en de gemaakte kosten. Het professionele karakter van de kwekerij is tijdens de doorzoeking van het object in 

ruime mate vastgesteld. Op deze locatie werden speciaal voor deze doeleinden benodigde apparatuur, materialen en 

procedures waargenomen zoals: verlichtingsinstallatie, klimaatregelingsinstallatie, een aggregaat met bijbehorende 

brandstof, handleidingen voor deze teelt en verpakkingsmateriaal. Ook werden reststoffen aangetroffen waaronder: 

ingeklonken gebruikte potgrond en chemische stoffen. Van een technisch rechercheur en taakaccenthouder gespecia-

liseerd in deze materie, werd de expertise gebruikt voor nader onderzoek naar de aangetroffen materialen en appara-

tuur. 

Voorts werd navraag gedaan bij: de betreffende energieleverancier aangaande het energieverbruik, het bevolkingsre-

gister aangaande de bewoning van het betreffende pand en leveranciers van de aangetroffen apparatuur aangaande 

de leverdata en de wijze van betaling. Ook is het taxatierapport van het betreffende perceel bij het onderzoek betrok-

ken. Door het combineren van gegevens zoals: de productieduur, de aangetroffen gebruikte grond, het energiever-

bruik en brandstofverbruik, het gestorte afval en de aangetroffen hoeveelheid en de grootte van de hennepplanten 

kon inzicht worden verkregen in de gemiddelde opbrengst per plant en daarmee de omzet van deze kwekerij in de 

betreffende periode. Een aspect dat hierbij een bijzondere rol heeft gespeeld was de productie per hennepplant. Werd 

in een oude CRI richtlijn uitgegaan van een opbrengst van 21 gram per plant, binnen dit onderzoek is de opbrengst 

per plant vastgesteld op 50 gram per plant. Fotomateriaal met daarop aantekeningen over gewicht van de top alsme-

de een vergelijking met hennepplanten uit een andere kwekerij hebben uiteindelijk in deze berekening geresulteerd. 

Dergelijke gegevens zouden moeten worden opgenomen in een centrale databank, omdat met het toenemen van de 

professionaliteit ook de opbrengst van hennepkweek steeds lucratiever wordt. 

Ook de gemaakte kosten konden door analyse van dezelfde items vrij nauwkeurig worden becijferd, waardoor het 

wederrechtelijk verkregen vermogen kon worden berekend. 

Tevens werd er beslag gelegd op een aanzienlijke hoeveelheid contante gelden. 

De sorteerafdeling van de Nederlandse Bank blijkt in dergelijke processen een functie te kunen hebben. Volgens een 

getuige van de verdachte had het geld sinds een bepaalde datum niet meer gecirculeerd. Uit controle bleek echter dat 

91 van de 99 bankbiljetten van f 1.000,-- in die periode waren aangetroffen bij de sorteerafdeling. 
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Hoofdstuk 8 	HET RAPPORT DESKUNDIGHEID 

Het project FR kende in de ontwikkelfase drie deelprojecten en een klankbordgroep. Die had 

betrekking op het onderwerp deskundigheid. De klankbordgroep komt niet met afzonderlijke aan-

bevelingen, maar met een soort blauwdruk voor een onderwijs-kwalificatiestructuur betreffende 

financieel rechercheren. Die structuur wordt in dit hoofdstuk beschreven, en is uiteindelijk als een 

van de belangrijkste uitgangspunten gaan fungeren van het project FR. 

8.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

In de stuurgroepvergadering van 14 februari 1997 is afgesproken om voor het onderwerp deskun-

digheid geen afzonderlijke projectgroep in het leven te roepen maar een klankbordgroep, waarin zitting 

hebben de (deepprojectleiders en ad hoc uit te nodigen deskundigen. De klankbordgroep zou moeten 

inventariseren welke taken er zijn op het gebied van FR binnen politie en OM (taakprofielen). Van poli-

tiezijde werd in de stuurgroep gewaarschuwd om niet bezig te gaan met functieprofielen, functiebe-

schrijvingen en functiewaardering. De klankbordgroep heeft uiteindelijk bestaan uit een projectleider 

financieel rechercheren en vertegenwoordigers van het MvJ (1), ICR (2), BOOM (1), project FR (1), 

OM (1), MKB (1) en politie (1). 

De klankbordgroep heeft zich bediend van een onder haar regie gevoerd tussentijds onderzoek" dat 

viel binnen de kaders van het project FR. Dat richtte zich vanuit het ontwikkelen van opleidingen 

betreffende financieel rechercheren op de vraag `welke taken horen bij politie en OM en welke des-

kundigheden nodig zijn om die taken te kunnen uitvoeren'. 

8.2 Visie van de klankbordgroep 

Vormen van financieel rechercheren maken at lang deel uit van het middelenarsenaal van de recher-

cheur, aldus de klankbordgroep. Het gaat om uitbreiden van de mogelijkheid van financieel recherche-

ren en verdiepen van de deskundigheid. De klankbordgroep signaleert een aantal ontwikkelingen die 

daarbij van belang zijn: 

• onderzoeksactiviteiten worden steeds meer multidisciplinair; 

• financieel rechercheren ontwikkelt zich in een hoog tempo; 

• voortdurende veranderingen vinden plaats in de verhouding specialisme en generate taak; 

• veralgemeniseren van de kennis van de BFO's waardoor die doorontwikkelen naar verdere profes-

sionalisering; 

• opleidingsinitiatieven worden ontplooid, maar met te weinig onderlinge samenhang; 

• onduidelijkheid bestaat over welke plaats financieel rechercheren moet krijgen in welke organisatie 

en met welk resultaat; 

• er is geen consensus over het gewenste kennen en kunnen op de verschillende niveaus. 
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De klankbordgroep onderschcidt in navolging van een ecrdere rapportage vier deskundigheidsniveaus: 

Niveau 1: algemene vaardigheden 

Een algemcen vaardigheidsniveau, bcstaande uit de oog- en oorfunctie en alertheid op financiele 

signalen. Het accent ligt op eenvoudige ontnemingszaken. De aan dit niveau verbonden deskundigheid 

koint neer op weten wat financieel rechercheren inhoudt (bewustwording) en de basalc toepassing (het 

maken van cen ontricmingsrapportage met ORS). Gedacht werd aan de ontwikkeling van een 

`Algemene opleiding financieel rechercheren I' die zou moeten worden gerntegreerd in de primaire 

opleiding voor medewerker basispolitiezorg, de primaire opleiding tot politieofficier, de opleiding voor 

parketmedewerkers en de RAIO-opleiding. Daaruit is ook de doelgroep af te leiden die de klankbord-

groep voor ogen stond: medewerker basispolitiezorg, politicofficier, officier van justitie en parketsecre-

taris. Voor personeel dat al in dicnst is, zou een inhaalslag gcwenst zijn. 

Niveau 2: algemene deskundigheid 

Het niveau van het tactisch financieel rechercheren met een ondcrscheid in leidinggcven aan en het 

uitvocren van financieel onderzoek. De deskundigheid bestaat uit het als gevorderde kunnen toepassen 

van financieel rechercheren (diagnose stellen, ontwikkelen aanpak, bevordercn samenwerking, afron-

den van het wcrkproces, bewaken van het cigen leren). Een te ontwikkelen 'Algemene oplciding finan-

eject recherchcren niveau 2' zou daarin mocten voorzien. De algemene opleiding zou toegang mocten 

bieden tot vervolgcursussen deels liggend op niveau 3, en dc basis moeten vormen voor specialisaties 

en taakaccenten. De bestaande CAR" en Hov.ffi-cursus zouden moetcn worden afgestemd met de 

Algemene opleiding 2. 

Als doelgroep werd gedefinieerd: algemeen reehercheur, leidinggevend rcchercheur, taakaccent-houder, 

hulpofficier van justitie, coordinerend officier van justitie, ontnemingsofficier van justitie en parketsc-

cretaris. 

Niveau 3: specifieke deskundigheid 

Dit niveau bctreft specifieke deskundigheden op het gebied van tactisch en strategisch financieel 

rechercheren zowel in tertnen van uitvoeren als leidinggeven. Deze deskundigheid bevindt zich op 

HBO-niveau met o.a. aandacht voor intemationale aspecten, controleleer, bankkennis, boekhouden, ont-

neming. juridische aspecten, econornisch vcrkeer en strafbarc gedragingen. Gedacht werd aan ecn 

'Algemene opleiding financieel rechcrcheren 3', die naadloos zou moeten aansluitcn op niveau 2 ten 

bchoeve van doorstroming. De klankbordgroep stelde zich een modulairc opbouw van de opleiding 

voor. 

Doelgroep: financicel rechercheur, leidinggevende financiele unit, recherche-officier van justitie, frau-

deofficier van justitie. 

Niveau 4: specialistische deskundigheid 

Het kunncn tocpassen van specialistische deskundigheid betreffende tactisch en strategisch finan-

cieel rechercheren op wetenschappelijk niveau en op combinatics van vakgebieden. De doelgroep 

bestaat uit functies deels op regionaal niveau maar vaak bovenregionaal en nationaal, zoals accountant, 

jurist, econoom, socioloog. Opleidingen tot dit niveau wet:den geacht buiten de brancheorganisaties 

plaats te vindcn. 

De klankbordgroep heeft geen afzonderffike aanbevclingen gedaan. 

I 57 Cursus Algemene Recherche 

150 	I 35 Hulpuflicier van justitie 



8.3 Reflectie 

De klankbordgroep heeft zich feitelijk gedragen als deelprojectgroep. Qua samenstelling is ze ook 

niet beperkt gebleven tot de trekkers van de deelprojecten. In die zin is de discussie over wel of geen 

deelprojectgroep benoemen voor het onderwerp `deskundigheid' een non-issue gebleken. Vanwege die 

discussie zou men overigens verwachten dat de klankbordgroep de verschillende visies op opleiding 

zoals die uit de deelrapportages naar voren zijn gekomen, aan elkaar smeedt. Dat is niet het geval. De 

klankbordgroep kiest een eigen geluid en gaat niet in op de observaties, opinies en voorstellen van de 
deelprojectgroepen. Daarmee is een kans gemist om andere succesfactoren te betrekken in de discussie 

naast alleen het volgen van opleidingen. 

In tegenstelling tot de deelprojectgroep Ontneming, kiest de klankbordgroep voor een indeling in 

deskundigheidsniveaus, in navolging van de ACC-werkgroep die het zogenaamde vliegtuigjesrapport 

uitbracht, in 1995. Dat rapport bevatte al de suggestie om te komen tot vier opleidingsniveaus betreffen-

de financieel rechercheren. 

Ondanks dat de overkoepelende doelstelling van het project FR betrekking had op de handhavings-

keten, heeft de opdracht aan de klankbordgroep en het onderzoek waarop de groep zich o.a. baseert 
alleen betrekking op OM en politie, en niet op andere ketenpartners. 
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Hoofdstuk 9 	HET RAPPORT 'ZICHT OP FRAUDE' 

Het rapport 'Zicht op fraude' is door het OM ontwikkeld als reactie op de vertaling die intensive-

ring van de bestrijding van horizontale fraude kreeg in organisatorische voorstellen betreffende de 

opsporing. Het rapport is niet onder regie van het project FR ontwikkeld, maar wel met participa-

tie van twee projectleiders FR tot stand gebracht. Het rapport vormt de basis voor de wijze waar-

op het OM zich in de fraudebestrijding heeft georganiseerd in het verlengde van de politie. 

9.1 Opdracht en ontwikkelingsproces 

Het Interim-advies en de lopende ontwikkelingen binnen het project financieel rechercheren ter 

intensivering van de bestrijding van de horizontale fraude, waren halverwege 1997 voor het OM aan-

leiding om twee zogenaamde ontwikkelopdrachten uit te zetten: 

• De ontwikkelopdracht LUFIS. 

De concretisering van een landelijke OM-organisatie ten behoeve van effectieve samenwerking met 

de opsporingsdiensten bij de opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit. 

• De ontwikkelopdracht fraude expertisecentrum. 

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. 

Vanwege de samenhang tussen de opdrachten en inmiddels richtinggevende besluitvorming binnen 

het deelproject Horizontale fraude, zijn de ontwikkelopdrachten samengevoegd en verstrekt aan het 

Ontwikkelteam Fraude. Door het ontwikkelteam moest worden 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 met het toe-

komstige landelijk selectie- en toedelingscentrum en de toekomstige regionale fraudeclusters/expertise-

centra. 

Het team was samengesteld uit zeven leden van het OM en twee projectleiders van het project FR. 

9.2 Visie van het ontwikkelteam 

Er is volgens het ontwikkelteam alle aanleiding om het beleidsterrein fraude structured l te verster-

ken. Het OM moet een betrouwbare schakel in de strafrechtsketen worden en blijven. Dat betekent: 

• aangeboden zaken moeten deslcundig worden afgehandeld; 

• afspraken met derden moeten worden nagekomen; 

• een meer evenwichtige rechtshandhaving moet worden gegarandeerd; 

• er moet inzicht bestaan in de aard en omvang van de fraudeproblematiek; 

• er moet sturing kunnen worden gegeven aan de politie en opsporingsdiensten; 

• er moeten afspraken met de particuliere sector kunnen worden gemaakt. 

59 Zicht op Fraude (1997) p. 6: Voor alle benadeelden (de overheid dan wel de private sector) geldt dat zij er slechter van zijn geworden. Voor 
de daders maakt het evenmin uit of zij hun —met strafbare gedragingen 'verdiende'- geld aan een publiek of privaat slachtoffer ontnemen. Voor 
het Openbaar Ministerie zou dat evenmin jets uit moeten oaken. Het maakt geen verschil of er sprake is van een ten onrechte genoten uitke-
ring, of van ontdoken hefting van de EEG, of dater onvoldoende belasting is afgedragen, of van een Met uitgekeerde vordering in een faiths-
sement, van een benadeelde bank, of van niet betaalde rechten op illegale geluidsdragers.' 
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Het veel gehanteerde onderscheid tussen horizontale en verticale fraude acht het ontwikkelteam niet 

van belang voor de wijze waarop het OM leiding geeft aan de opsporing en vervolging". Het OM zou 

daarom in organisatorisch opzicht geen onderscheid mocten maken tussen de bestrijding van horizon-

tale en verticalc fraudc. Ook al niet omdat de opsporing van middelzwarc en zwarc fraude vaak plaats-

vindt in multidisciplinaire teams waarin organisaties participeren met zowel een taak betreffende de 

horizontale als de verticale fraudc. Het ontwikkelteam stelt de expertise voor beide vonnen aan elkaar 

gelijk. 

Het ontwikkelteam is destijds vertrokken vanuit drie lopende ontwikkelingen. Enerzijds het project 

Financiecl Rechercheren en het dcelproject Horizontale fraude, anderzijds het Bureau Fraudebestrijding 

, en het LUFIS. De laatste twee ontwikkelingen worden kon toegelicht. 

De toekomst van het Bureau Fraudebestrijding 

Het Bureau Fraudebestrijding was binnen het OM opgericht ter uitvoering van het Project 

Intensivering Fraudebestrijding (PIF). Dit project had als onderwerp de bestrijding van de sociale zekcr-

hcids- en fiscale fraude. Op de fommle afrondingsdatum bleken de projecttaken onvoldoende te zijn 

overgedragen aan de staande organisatie (B&A, 10 mei 1996). De activiteiten van het bureau werden 

om die reden (zij het in afgcslankte vom) ffidelijk gecontinucerd, maar er was behoefic aan een nieu-

we structuur. 

De ontwikkeling van een landelijk Uniform Fraudesysteem 

Op basis van de activiteiten van het Bureau Fraudebestrijding van het OM, hceft in 1996 een wcrk-

grog) `Samenwerkingsmodel Fraudebestrijding' opdracht gekregen om een landelijk uniform fraude 

infonnatie systeem (LUFIS) te ontwikkelen voor het OM ( I 997b, 5). In cell tussenrapportage van 15 

januari 1997 gaf de werkgroep de noodzaak aan om nict alleen aandacht te besteden aan de informatie-

voorziening, maar ook aan dc organisatie van de opsporingsactiviteiten. Het te realiseren ambitieniveau 

van het OM in de bestrijding van tinancieel-cconomische criminaliteit vertaalde de werkgroep in een 

aantal volgordelijke stappen. 

I. Het vonngeven van de interne organisatie van de fraudebestrijding. 

Er moest duidelijkheid komen over het aanspreekpunt binnen het OM voor landelijke en multidis-

ciplinaire onderzoeken. 

2. Werken aan verbetering van de samenwerking met dc BOD'en. 

Dit zou tnoeten uitmonden in een mcer evenwichtige prioritcitstelling. 

3. Inrichting van een landelijk centraal meldpunt voor onderzoeken. 

De inhoudelijke beoordeling van meldingen op landelijk niveau zag de werkgroep als een belang-

rijke taak van dit rneldpunt. Met als argumenten: efficient gebruik van capaciteit, efficient ondcr-

houd van een zaak en neutralitcit in de prioritering. 

Vanwege dc verschillende wcnsen bij de relevante omgeving is een eenduidig model van een frau-

de-OM naar het oordeel van het ontwikkelteam nict mogelijkffi 

Het ontwikkeltcam stelt aansluiting voor op het project FR. Als mogelijke complicatie ziet zij dat 

de uitbreiding binncn het OM naar verticale fraude niet gefinancierd can worden uit gelden voor de 

bestrijding van de horizontale fraude. 
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Voor het welslagen van haar voorstellen ziet het ontwikkelteam een aantal kritische succesfactoren: 

• de financiele consequenties; 

• de mogelijke onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de hoofdofficieren voor de clusters; 

• de overdracht van taken en kennis van het Bureau Fraudebestrijding voordat de implementatie van 

de ontwikkelvoorstellen op gang is; 

• de noodzaak van daadkracht in besluitvorming en personele invulling. 

9.3 Aanbevelingen 

Beleidscoordinatie bij CCF (ZF1) 

Neem de direct leidinggevenden van de clusters en de directeur van het landelijk selectie- en toe-

delingscentrum op in de CCF als scharnierpunt tussen beleid en uitvoering. 

Draag de coordinatie en beleidsvoorbereiding op aan de CCF met als inzet te komen tot evenwichtige 

handhavingsarrangementen en publiek-private samenwerking. 

Meer aandacht voor preventie (ZF2) 

In de handhavingsarrangementen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de eigen verantwoorde-
lijkheid van potentiele slachtoffers en de mogelijkheden van preventie. Kennisuitwisseling daarover tus-

sen opsporingsdiensten en terugkoppeling naar beleidsvorming moet meer plaatsvinden. 

Tijdsinvestering in portefeuillehouderschap noodzakelijk (ZF3) 

Maak een HovJ vrij als portefeuillehouder fraude'. 

Personeelsbeleid (ZF4) 

De snelle wisseling van fraude-officieren, waardoor onvoldoende expertise wordt vastgehouden, 

vraagt om goed opleidings- en personeelsbeleid. De RAIO-basisopleiding zou een fraudemodule moe-

ten bevatten. Aan officieren die zich met fraude bezig willen/moeten gaan houden, moet een carriere-

perspectief in de fraudesector kunnen worden geboden. 

Oprichting landelijk selectie - en toedelingscentrum (ZF5) 

Creeer een landelijk selectie- en toedelingscentrum onder beheersmatige verantwoordelijkheid van 

het hoofd LBOM, dat de CCF functioneel ondersteunt. Laat de particuliere sector zaken centraal aan-

bieden aan het landelijk centrum. Laat BOD'en daarbij aanhaken als zij dat wensen. 

Samenwerking in clusters annex expertisecentra (ZF6) 

Richt zeven samenwerkingsverbanden op tussen de parketten (clusters) voor de afdoening van 

zware en middelzware fraudezaken, en voor expertisevorming op een bepaald taakaccent. Organiseer 

vanuit de clusters aanspreekpunten voor de regiokorpsen en BOD'en. Maak voor ieder cluster eon 

hoofdofficier beheersverantwoordelijk. 

Centrale registratie (ZF7) 

Maak conform het LUFIS-gedachtengoed de geautomatiseerde ondersteuning van het landelijk cen-

trum geschikt voor centrale registratie van alle fraudezaken. 

61 Zicht op Fraude (1997) p. 4: 'Het voorzitterschap van de CCF kan door een lid van het college PG worden vervuld. De vraag is of deze ook 

zal optreden als portefeuillehouder ten aanzien van Ole voorkomende werkzaamheden in het kader van de planning & control. Gelet op de 
zwaarte van de portefeuille in de komende twee/drie jaren is de zorg dat noch de PG noch Cen van de reguliere Hovrs hier voldoende tijd voor 
zal kunnen vrijmaken.' 

p. 8: 'Het ontwikkelteam is van oordcel dat geld op de huidige belasting van het college en de hoofdofficieren het vrijwel ondoenlijk geacht 

moet worden om deze veeleisende taak door den van de zittende PG's of Hovrs Se laten vervullen.' 
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9.4 Reflectie 

De nota Zicht op Fraude (OM, 19970 van het ontwikkelteam-OM en het Interim-advies van de 

stuurgrocp financieel rechercheren (Stuurgroep, 1997), zijn op een aantal punten niet vrij van tegen-

spraak. De inhoud van beide nota's is min of meer cen eigen 'even gaan leiden. Het Interim-advies heeft 

vooral aan de basis gelegen van de convenanten met de ministers en de ontwikkeling van de opspo-

ringstaak van de IFT's. 

Het ontwikkelteam fraude ging uit van de veronderstelling dat de politic haar plannen met de IFT's 

al klaar had en dat het zaak was om het voor het OM nog zo goed mogelijk te regelen. De verschillen 

in vertrckpunt van het ontwikkelteam en de stuurgroep zijn onvoldoende onderkend. Toen ze vervolgens 

begin 1998 bleken, zijn Cr geen principiele keuzes gemaakt maar zijn de concepten aan clkaar gekop-

peld. De onduidelijkheid over de afbakening tussen OM en politic (zie deel V over het IFT-concept) is 

hierop tcrug te voeren. 

Zicht op fraude is koersbepalend geweest voor de ontwikkeling van wat steeds nicer is gaan lijken 

op een apart IFT-OM naast het IFT-politie. Wat moest worden verstaan onder `een IFT' was niet een-

duidig gedefinicerd. Op een of andere manier is deze spanning niet vroegtijdig gesignaleerd. 

Respondenten voeren dit terug op het feit dat de IFT's i.o. direct nadat het Interim-advies was vastge-

steld hun eigen plannen hebbcn gesmeed. Dit type knelpunten is niet onderling besproken. 

Respondenten van OM en politic stellen bovendien vast dat het aan eindcoordinatie van de verschillen-

de ontwikkelingen heeft ontbroken. Verder signaleren zij dater vanuit de bankwereld, het ministerie van 

Justine en het LLHF, grote dnik is uitgeoefend om de IFT's te realiseren (IFT-Oost, januari 1999, 3). 

De politic was al aan het bouwen als gevolg waarvan het OM nog een cindspurt moest trckken. Door 

een aantal respondenten wordt gesuggcreerd dat het ontwildceltcam met een aantal daarop niet aanslui-

tende keuzes een signaal heeft willen afgeven voor wat betreft haar late betrokkenheid. 

De stuurgroep is in haar plannen en denken verder gegaan dan het ontwikkelteam, maar heeft voor-

al geredencerd vanuit de politiewerkelijkheid. De terugkoppeling van de plannen naar het OM heeft nict 

goed gefunctioneerd. De stuurgroep heeft onvoldoende en te bat beseft dat het ontwikkelteam op een 

andcre lijn zat. De snelheid waannee de planncn tot stand moesten worden gebracht heeft daarop aver-

echts gewerkt. Er is geen moment geweest dat beide plannen naast elkaar zijn gelegd om verschilpun-

ten uit te discussieren. 
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Zaak Hera 

Fraude met Europese gelden is vanaf 1994 nadrukkelijk een punt van aandacht geweest. 

Het ministerie van SZW gaf aangaande een vermoeden van fraude in een remigratieproject voor Antillianen, regelma-

tig signalen af bij het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening. Uiteindelijk heeft de arbeidsinspectie deze signalen onder-

zocht hetgeen in 1999 leidde tot een aangifte van vermoedelijke fraude en mogelijk oplichting. 

Het betrof hier subsidies die door het Europees Sociaal Fonds waren verstrekt in het kader van een werkgelegenheids-

project voor Antillianen die terug wilden keren naar Bonaire of Curacao. De betreffende remigranten zouden volgens 

de aangifte vermoedelijk onder valse namen en oneigenlijke sofi-nummers geregistreerd staan. Een onderzoeksteam 

bestaande uit 12,5 FTE's werd voor deze zaak ingesteld, waaraan twee rechercheurs van de arbeidsinspectie en een 

registeraccountant van KLPD werden toegevoegd. 
Het onderzoek richtte zich op de subsidieaanvragende scholengemeenschap en de personen (deelnemers) waarvoor 

de subsidiegelden waren aangevraagd. Gedurende het onderzoek werden vele getuigen gehoord, waaronder een 

representatief aantal deelnemers in Nederland als ook op de Nederlandse Antilien. Het onderzoek naar deze ver-

meende subsidiefraude werd bemoeilijkt door de vaak ingewikkelde regelgeving, ondeugdelijke administratie, een 

grote politieke gevoeligheid en vaak moeizame verhoren van topambtenaren. 

Uit controle van de gemeentelijke basisadministratie bleek echter dat er geen sprake was van niet-bestaande perso-

nen, waardoor er veel tijd verloren bleek te zijn gegaan in de eerste fase van het onderzoek. Op advies van het OM 

werd een professor aan de Erasmusuniversiteit geraadpleegd voor onderzoek naar de deelnemerslijsten (lijsten waar-

op uitkeringsgerechtigden in het kader van dit project weergegeven zijn). Hieruit werd uiteindelijk duidelijk dat er als-

nog sprake was van valsheid in geschrifte omdat meerdere personen waarvoor subsidie was aangevraagd niet aan de 

gestelde criteria voldeden. 

Ten behoeve van het verhoor van de hoofdverdachte werd een videoverhoor noodzakelijk geacht gelet op de per-

soonlijkheidskenmerken van de verdachte, de zorgvuldigheid van het verhoor en de bescherming van de integriteit van 

het verhoorkoppel. Een psycholoog werd ingeschakeld voor het selecteren van het verhoorkoppel en voorbereiding van 

het verhoor. Door toepassing van videoverhoor kon een analyse plaatsvinden omtrent de uitwerking van de vooraf 

bepaalde strategie. Een misdaadanalist werd eveneens bij het onderzoek betrokken voor het analyseren van de gevoer-

de gesprekken die op videoband waren opgenomen. 

Bij de evaluatie van het onderzoek is geopperd dat voor dergelijke toekomstige onderzoeken een fasegerichte aanpak 

van belang is, ter voorkoming van het direct optuigen van een groot onderzoeksteam. 
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Hoofdstuk 10 SYNTHESE ONTWIKKELFASE: 
HET EINDRAPPORT FR 

Het Eindrapport Financieel Rechercheren vormt het sluitstuk van de ontwikkelfase. Het vormt een 

schil boven de deelrapportages die formeel deel uitmaken van het eind rapport. In dit laatste hoofd-

stuk over de ontwikkelfase, wordt de visie uit het eindrapport, voorzover aanvullend op de visies 

uit de deelrapportages, weergegeven. Het eindrapport bevat ook eigen aanbevelingen. Die aan-

bevelingen en de wijze waarop ze zich verhouden tot de onderliggende deelrapportages worden 

kort beschreven. Tot slot wordt ingegaan op de overgang van de ontwikkelfase naar de imple-

mentatiefase. 

10.1 Het ontwikkelingsproces 

Met het opleveren van het Eindrapport Financieel Rechercheren in december 1997 werd de ont-

wikkelfase afgerond. Het eindrapport FR diende voorstellen te bevatten die bij uitvoering zouden lei-

den tot FR als integraal onderdeel van de handhavingsketen. Het zou een integrale rapportage zijn van 

de ontwikkelfase ware het niet dat voorlopers in de vorm van deelrapporten en met name het Interim-

advies al eerder waren verschenen. Daardoor heeft het eindrapport aan betekenis ingeboet. Het ver-
scheen bovendien in een rumoerige periode voor wat betreft het OM. Aanbieding heeft bij brief plaats-

gevonden op 27 januari 1998 en lange tijd is bespreking uitgebleven". Uiteindelijk hebben de ministers 

ingestemd met het plan, maar onduidelijk is gebleven welke status aan die instemming mocht worden 

toegekend. De instemming hield geen financiele toezeggingen in, al was het maar omdat bij het eind-

rapport geen begroting werd gepresenteerd van de eventuele kosten die verband hidden met imple-

mentatie van de aanbevelingen. 

Het eindrapport vertrekt vanuit de opvatting dat het bewustzijn bestaat dat er van alles op het ter-

rein van financieel rechercheren moet gebeuren, maar dat gecoordineerde acties uitblijven. De stuur-

groep zag vier factoren daarvoor als verantwoordelijk (Stuurgroep, 1997, 7): 

1. gebrek aan deskundigheid; 

2. ontoereikende schaalgrootte; 

3. inhoudelijke beperkingen; 

4. problemen met de wetgeving. 

10.2 Gebrek aan deskundigheid 

10.2.1 Visie van de stuurgroep 

Financieel rechercheren staat of valt met deskundigheid, aldus de stuurgroep. Die is er naar haar 
oordeel in onvoldoende mate, wat medewerkers onzeker maakt en uitnodigt tot het vermijden van zaken 

waarin financieel rechercheren een rol kan spelen. Gevolgen daarvan zijn: een lage prioriteit voor frau-

de en het niet oppakken van zaken. Bronnen van kennis ziet de stuurgroep vooral in de private sector 

en de bijzondere opsporingsdiensten". 

Drie redenen ziet de stuurgroep voor samenwerking met de private sector: 

62 De vertraging had te maken met dc affaire Bakkenist die in januari 1998 de gemoederen binnen Justitic, het Om en daarbuiten sterk bezig-

hield. 
63 Eindrapport FR, p. 9: 'Als weinig anderen hebben de bijzondere opsporingsdiensten financieel gerechercheerd en daarom deskundigheid 	rn  
opgebouwd. Uitwisseling van deze dcskundigheid door het beschikbaar stellen van stageplaatscn en deelnemen in de opleidingen van politic en 

Openbaar Ministerie, zullen een wezenlijke bijdrage level -en aan de kwaliteit van financieel rechercheren.' 



• zij zijn zelf slachtoffer van financicel-economische criminaliteit; 

• overheid en private sector hebben een getneenschappelijk belang bij integritcit van de financiele 

sector; 

• dc private sector beschikt als geen ander over gegcvens die voor financiecl rechercheren van belang 

zijn. 

Door looplaaanbeleid moet de eenmaal verworven dcskundigheid worden gewaarborgd. 

• 10.2.2 Aanbevelingen 

Gezamenlijke ontwikkeling opleidingstraject door LSOP en SSR (FR1) 

Geef het LSOP Bees rechercheschool) en de SSR opdracht gezamenlijk een opleidingstraject op het 

gebied van FR Le (doen) ontwikkelen en uit te voeren voor de gehele handhavingsketen op basis van de 

in de declrapportage Deskundigheid genoemdc uitgangspunten. Belast de projectleiding met de bege-

lciding hicrvan. 

Ontwikkeling loopbaanbeleid (FR2) 

Ontwikkel gericht loopbaanbeleid op het gebied van FR zodat deskundigheid verzekerd is. 

Zelfstudiepakket aanwijzen als verplicht (FR3) 

Wijs het zelfstudiepakket FR/ontneming aan als verplichte leerstof voor het instroomniveau van 

politic en OM en integreer het in de basisoplcidingen. 

Aanwijzing opleidingen en opname in kwalificatiestructuur (FR4) 

Draag zorg voor aanwijzing van relevante opleidingen en neem dcze op in een diplomerings- en cer-

tificeringsstructuur. 

Ontwikkeling deskundigheidsuitwisseling (FR5) 

Ontwikkel naar analogie van het project 'Met Kennis Bestrijden' ook voor andcre deelterreinen 

soortgeffike deskundigheidsuitwisseling. 

10.3 Ontoereikende schaalgrootte 

10.3.1 Visie van de stuurgroep 

Opsporing en vervolging kunnen volgens de stuurgroep moeilijk het gewenste kwaliteits- en con& 

nuiteitsniveau waarborgen. In combinatie met schaalgrootte wordt het gebrek aan deskundigheid ver-

sterkt door onvoldoende aanbod van zaken in de kleinere rcgio's en arrondissementen om die deskun-

digheid efficient in te zctten en te onderhouden. 

De bestrijding van de zware en middelzware criminaliteit, die in bun verschijningsvorm vaak regio- en 

arrondissementsoverschrijdend zijn, vraagt specificke deskundigheid. Clustering van zowel opsporings-

als vervolgingscapaciteit is bier volgcns de stuurgroep de oplossing. Moor de organisatic van financieel 

rechercheren op de deelterreinen ontncming en bestrijding van georganisecrde criminaliteit moet wor-

den aangesloten bij de clusters op het gebied van de bestrijding van horizontale fraude. De expertise-

ccntra die deel uitmaken van de clusters zullen uiteindelijk dienstbaar moeten zijn aan alle niveaus en 

op alle deelterreinen van financieel rechercheren binnen de handhavingsketen. In de tockomst moeten 
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ook de taken op het gebied van de verticale fraude in de clusters worden ondergebracht. Het financieel-

economisch expertisecentrum dat deel uitmaakt van het cluster verleent ondersteuning en geeft advies 

aan de opsporing en vervolging op alle niveaus in de organisatie. Letterlijk dus van wijkteam tot kern-

team en zowel op het gebied van ontneming, als fraude en waarheidsvinding bij andere delicten, inclu-

sief georganiseerde criminaliteit. 

Voor de criminaliteit die doorgaans in de basispolitiezorg en in de vvc-units van het Openbaar 

Ministerie wordt aangepakt, is financieel rechercheren voornamelijk een deskundigheids- en attitude-

vraagstuk. Op veel plaatsen zijn de taken van de BFO's inmiddels uitgebouwd tot het bredere terrein 
van financieel rechercheren. Deze ontwikkeling wil de stuurgroep met kracht ondersteunen. 

Bij financieel rechercheren is multidisciplinair opereren naar de visie van de stuurgroep het sleutel-

woord. Naast een zekere noodzakelijke basiskennis, is de materie zo veelzijdig, ingewikkeld en aan ver-

andering onderhevig, dat het onmogelijk en ongewenst is om alles `zelf' in huis te willen hebben. 

lntensieve samenwerking met de bijzondere opsporingsdiensten ziet de stuurgroep als een eerste logi-
sche stap. Daarnaast moet financieel rechercheren een impuls geven aan de publiek-private samenwer-

king. 

Het eindrapport constateert dat financieel rechercheren en de kennis die daarvoor nodig is, niet stopt 

bij de landsgrens. Deskundigheid en samenwerking op het terrein van internationale aspecten van 

opsporing en vervolging zullen met name in de expertisecentra en op landelijk niveau aanwezig moe-

ten zijn. 

10.3.2 Aanbevelingen 

Organiseer capaciteit betreffende financieel rechercheren (FR6) 

Organiseer de benodigde capaciteit voor opsporing en vervolging op het terrein van FR op de schaal 

waar de problematiek zich voordoet. Ondersteun de op- en uitbouw van de opgezette samenwerkings-

clusters en het landelijk loket in het kader van de bestrijding van horizontale fraude. Zorg voor een lan-
delijke dekking met soortgelijke capaciteit. Zorg voor de opzet van expertisecentra binnen de clusters, 

die dienstbaar kunnen zijn aan de gehele handhavingsketen. 

Organiseer hoogwaardige expertise op de deelprojectgebieden (FR7) 

Zorg dat hoogwaardige expertise op de terreinen van de drie deelprojecten, voor zowel politic als 

OM, op nationaal niveau wordt georganiseerd. 

Stimuleer samenwerking (FR8) 

Stimuleer samenwerking tussen alle bij FR betrokken partijen om een maximaal rendement uit alle 

beschikbare expertise te halen. Stel multidisciplinaire teams samen en betrek alle partijen bij de bevor-

dering van deskundigheid. 

10.4 Inhoudelijke ontwikkelingen 

10.4.1 Visie van de stuurgroep 

De aard en omvang van georganiseerde criminaliteit vereisen volgens de stuurgroep een dodge- 
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richte, efficiente voorbereiding van het opsporingsonderzoek. Financieel rechercheren moet bij de 

bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit meer worden gebruikt ter ontdekking van stratbaar 

gedrag. Een van de belangrijkste onderdelen van de handhavingsarrangementen met de private sector 

vormt. naar het oordeel van de stuurgroep, preventieve activiteit. Dat verkleint het frauderisico aan-

zienlijk waardoor opsporing en vervolging zich meer richten op die vonnen van fraude die moeilijker 

te voorkomen zijn. Het structured l delen van onderzoeksbevindingen door politic en justitie met (poten-

tiele) slachtoffers, belangengroeperingen en andere betrokkenen (kamers van koophandel, notariaat, 

accountancy, etc.) acht de stuurgroep noodzakelijk. De stuurgroep besteedt in haar visie ook aandacht 

aan bestuurlijke preventie. Zij stelt dat om georganiseerde criminaliteit kansen te ontnemen op 

onrechtmatige wijze gebruik te maken van bestuursorganen en individuele bestuurders, in een ideate 

situatie elk risicocontact met het bestuur zou moeten worden gecontroleerd op zowel interne als exter-

ne integritcitsaspecten. 

Informatie ziet de stuurgroep als cen van de incest cruciale aspecten bij financieel rechercheren. 

Uitwisseling van infonnatie tussen verschillende opsporingsdiensten, zowel nationaal als intemationaal, 

wordt belemmerd door de 'huidige' (in 1997) wetgeving. De doorwerking van infonnatisering in de 

opsporing maakt de rechercheur meer tot een bureauonderzoeker. Systemen met landelijk inforrnatie 

over bijvoorbeeld bepaaldc methodieken, moeten worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt. 

Het 'open bronnen onderzock' ziet de stuurgroep in alle financiecl gerichte onderzoeken als ecn belang-

rijke informatiebron. 

10.4.2 Aanbevelingen 

Ontwikkel casescreening, projectvoorbereiding en voortgangsbewaking (FR9) 

Ontwikkel en implementeer een gestandaardiseerde vonn van casescreening, projectvoorbereiding 

en voongangsbewaking in het proces van opsporing en vervolging. Geef aspecten van financieel recher-

cheren nicer aandacht bij het prioriteren van onderzoeken. 

Capaciteit vrijmaken voor research en development (FR10) 

Monk structured capaciteit vrij voor het verrichten van research en development. Zorg dat hiertoc 

capaciteit per korps/parket wordt gereserveerd. De research en development unit dient zich met name 

bezig te houden met het tactisch en strategisch rechercheren, waaronder FR in het verkennend onder-

zock. Besteed hierbij aandacht aan de ontwikkclingen bij de CRI op het gebied van een kennisbank FR. 

Implementeer het L.E.G.O. evaluatiemodel (FR11) 

Implementeer het door het WODC ontwikkelde evaluaticmodel voor onderzocken op grond waar-

van door regio's en parketten zelfstandig evaluaties verricht kunnen worden zodat met name de succes-

en faalfactoren van bestaande methoden en technieken inzichtelijk worden. 

Ontwikkel vast preventieonderdeel (FR12) 

Ontwikkel in de bedrijfsprocessen van opsporing en vervolging per onderzoek een vast preventie-

onderdcel voor de bestuurlijke en/of private advisering. 

Verplichting registratie financiele gegevens (FR13) 

Stel, ter optimaliscring van de gegevensstromen, registratie verplicht van nader te definieren financië-

Ic 	in de bedrijfsprocessensystemen van politic en OM en geeft FR een plaats in het CID-traject 

I 64 De STUUrgroep der-trim:0 dit begrip (1997c. 19) ids 'Het voorkomen dat het bestuur door haar Linde 
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Ontwikkel standaard voor gegevensopslag en -uitwisseling (FR14) 

Ontwikkel, in samenwerking met het project ABRIO, relevante wetenschappelijke instellingen, de 

(bijzondere) opsporingsdiensten en het OM, een internationaal erkende standaard voor de opslag en 
uitwisseling van gegevens die voor FR van belang zijn. Integreer deze binnen de informatieknooppun-

ten en informatieplatforms. 

Selecteer relevante bijzondere opsporingsmethoden (FR15) 

Stel vast welke bijzondere opsporingsmethoden voor FR relevant zijn — zoals de financiele tap en 

frontstore operaties — en op welke wijze deze zo effectief en efficient mogelijk kunnen worden ingezet. 

Adviseer de wetgever omtrent noodzakelijke wetswijzigingen. 

Stimuleer totstandkoming van handhavingsarrangementen (FR16) 

Stimuleer en begeleid de ingezette ontwikkeling met betrekking tot het vastleggen van afspraken 

tussen de private sector, de bestuurlijke overheid en de opsporing en vervolging, die in handhavingsar-

rangementen per private sector geexpliciteerd worden. 

10.5 Wetgeving 

10.5.1 Visie van de stuurgroep 

De stuurgroep verwachtte een preventieve werking van opname in de wet van dwangmiddelen om 

inkomen en/of vermogen vast te stellen in het stadium na de veroordeling. Het `startkapitaar voor cri-

minele activiteiten van recidivisten kan zo worden ontnomen. 

Uitwisseling van gegevens, zowel tussen partners in de private sector onderling, als tussen de 

publieke en de private sector, als binnen de publieke sector stuit regelmatig op problemen. Hoewel 

terughoudendheid geboden is, mag dit er volgens de stuurgroep niet toe leiden dat noodzakelijke gege-
yens bij de bestrijding van criminaliteit niet kunnen worden verstrekt. Een van de knelpunten bij de uit-

wisseling van gegevens ten behoeve van financieel rechercheren is de 'huidige' (1997) privacy-wetge-

ving. 

De stuurgroep constateert dat de anti-witwas wetgeving een aantal praktische knelpunten oplevert. 

Een voorstel tot het zelfstandig strafbaar stellen van witwassen was in 1997 al door de stuurgroep aan-

geboden aan het ministerie van Justitie. Van de strafbaarstelling wordt vergroting verwacht van het suc-

ces tot ontneming. 

In de praktijk maken criminelen gebruik van de diensten van geheimhouders, waardoor gegevens 

die in het kader van financieel rechercheren van belang zijn, kunnen worden afgeschermd. Volgens de 

stuurgroep verdient het aanbeveling de positie van deze geheimhouders te heroverwegen. 

10.5.2 Aanbevelingen 

Inventariseer juridische knelpunten informatieuitwisseling (FR17) 

Geef de projectleiding opdracht om de knelpunten te inventariseren die de Wet Persoonsregistratie 

en de Wet Politieregisters in de praktijk opleveren voor de uitwisseling van informatie die voor FR van 

belang is. Adviseer de wetgever deze knelpunten middels een wetswijziging op te lossen. 
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Inventariseer knelpunten internationale wet- en regelgeving (FR18) 
Geer dc projectleiding opdracht de knelpunten te inventariseren die verschillen in internationale 

wet- en regclgeving opleveren. Onderzoek de politieke en juridische wcnselijkheid om deze knelpunten 

wcg te werken door hannonisatie van deze wet- en regelgeving. 

Advies dwangmiddelen executiefase (FR19) 

Adviseer de wetgever om in de wet dwangmiddclen op te nemen om inkomen en/of vennogen vast 

te stellen in de executicfase. 

Advies wijzigen ondergrens conservatoir beslag (FR20) 

Adviseer de wetgever als ondergrens voor conservatoir beslag een bcdrag van 10.000 gulden op te 

nemen, in plaats van het huidige categoric 5 critcrium. 

Advies financiele tap (FR21) 

Advisccr de wetgevcr naar analogie van art. 125f Wv5v, de mogelijkheid tot directe verzameling 

van gegevens nit financieel verkeer (de financiele tap) in de wet op te nemen. 

10.6 Van ontwikkeling naar implementatie 

10.6.1 De status van de aanbevelingen en hun onderlinge verhouding 

De deelprojecten en de klankbordgroep hebben een groot aantal aa .nbevelingen gedaan, onderge-

bracht in afzonderlijke rapportages. Dcze rapportages zijn alien -mai in het volledige eindrapport opge-

nomen". Volgcns het voorwoord bij het Eindrapport Financiecl Rechercheren behorcn ze ook tot het 

eindproduct van de stuurgroer. In die zin verwondert het dat veel van de aanbevelingen uit de deel-

rapportages niet in het hoofddeel van het Eindrapport Financieel rechercheren zijn opgenomen. Voor 

een bcperkt deel is dat te verklaren uit de overlap die aanwczig Neck tussen aanbevelingen van ver-

schillende deelprojecten. Daamaast lijkt er een selectie te hebben plaatsgevonden van 15, uit de in totaal 

57 aanbevelingen, en zijn er acht nieuwe aanbevelingen aan toegevoegd. Het problecrn met de aanbe-

velingen nit het eindrapport is dat ze in cen aantal gevallen zijn samengesteld uit meerdcre delen. Dit 

reit in aanmerking genomen, kunnen 37 aanbevelingen uit de deelrapportages op een of andere wijze 

worden gerelateerd aan de aanbevelingcn van de stuurgroep zelf. Wel zijn de aanbevclingen van de 

stuurgroep als leidend aangehouden voor de implementatiefase. 

Met het oog op die fase zijn door de stuurgroep nog twee aanbevelingen gedaan. 

Middelen voor projectdoelstelling financieel rechercheren (FR22) 

Stel middelen ter beschikking ten behoeve van extra inspanningen om FR een integraal onderdeel 

te laten worden van de handhavingsketen. 

Evaluatie -opdracht (FR23) 

Geef de projectleiding opdracht om een jaar na gereedkomen van dit rapport een eindevaluatie tc 

houden omtrent de voortgang van de hierin opgenomen aanbevelingen. 
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10.6.2 Conversie naar taakvelden 

De implementatiefase had als doel het uitvoeren van de aanbevelingen uit het eindrapport. Als orde-

nend principe is ervoor gekozen om de aanbevelingen onder te brengen in een zestal taakvelden 

(Projectbureau, 1997e): deskundigheid, organisatie, proces, samenwerking private sector, wetgeving en 

evaluatie. Aangezien de verantwoording van het project in de eerste jaren heeft plaatsgevonden naar 

taakveld, wordt deze indeling in dit onderzoeksrapport gemakshalve gevolgd. In deel IV van dit evalu-

atierapport worden de resultaten van de implementatiefase aan de hand van de taakvelden beschreven. 

label 5 geeft aan hoe de aanbevelingen uit het eindrapport zich tot elkaar verhouden en hoe die ver-

volgens zijn geconverteerd naar taakvelden. 

TABEL 5: VERHOUDING TUSSEN AANBEVELINGEN, HET ADRES WAARAAN ZE ZIJN GERICHT, EN DE CONVERSIE 

NAAR TAAKVELDEN 

Aanbeveling eindrapport Mires 	Aanbevelingen deelrapporten Taakveld 

FRI 	Gezamenlijke ontwikkeling 

opleidingstraject door LSOP en SSR. 

FR2 Ontwikkeling loopbaanbeleid. 

RvHe 

Coll.PG's 

RvHc 

Coll.PG's 

GC2, GC4, GC12, GC13, 

GC16, HF9 

GC3, ZF4 

Deskundigheid 

Organisatie 

Deskundigheid 

Deskundigheid 

FR3 Zelfstudiepakket aanwijzen als 	MvBZK 

verplicht. 	 MvJ 

FR4 Aanwijzing opleidingen en opname 	MvBZK 

in kwalificatiestructuur. 	 MvJ 

FR5 Ontwikkeling deskundigheidsuitwisse- 	Allen 

ling naar analogic van het MKB-project. 

FR6 Organisecr capaciteit betreffende 	RvHe 	IA2, 1A3, HF I, HF3, HF6, 

financieel rechercheren. 	 Coll.PG's 	HF7, ZF5, ZF6 

FR7 Organiscer hoogwaardige expertise op 	RvHc 	 Organisatie 

de declproject-gebieden. 	 Coll.PG's 

FR8 Stimuleer samenwerking tussen alle 	Allen 	GC2, GC21 	 Organisatie 

betrokkenen. 

FR9 Ontwikkel casescrecning, projectvoor- 	RvHc 	GCI, GC7 	 Proccs 

bereiding en voortgangsbewaking. 	Coll.PG's 

FRIO Capaciteit vrijmaken voor research en 	RvHc 	GC17 	 Proces 

development. 	 Coll.PG's 

FR11 Implementeer het L.E.G.O. 	 RvHc 	 Proces 

evaluatiernodel. 	 Coll.PG's 	ONI 

FR12 Ontwikkel vast preventieonderdeel. 	RvHc 	HF13, ZF2 	 Proces 

Coll.PG's 

FRI 3 Verplichting registratie financiële 	RvHc 	GC5, 0N5 	 Proces 

gegevens. 	 Coll.PG's 

FR14 Ontwikkel standaard voor gegevens- 	RvHc 	GC22, GC23, HF15 	 Proces 

opslag en -uitwisseling. 	 Coll.PG's 

FRI5 Selecteer rclevante bijzondere 	Coll.PG's 	GC18 	 Proccs 

opsporingsmethoden. 

Samenwerking 

private sector 

Organisatie 
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FR 16 Stimulecr totstandkoming van 

handhavingsarrangementen. 

FR 17 Inventariseer juridische knelpunten 	RvHc 

informaticuitwisscling. 	 Coll.PG's 

FR I8 Inventariseer knelpunten Internationale 	Rvlic 

wet- en regelgeving. 	 Coll.PG's 

FRI9 Advies dwangmiddelen executiefase. 	Coll.PG's 

FR20 Advies wijzigen ondergrens 	 Coll.PG's 	0N7 

conservatoir beslag. 

FR21 Advies financiele tap. 	 Col I.PG's 

FR22 Middelen voor projectdoelstelling 	MvBZK 

financiecl rechereheren. 

FR23 Evaluaticopdracht. 	 RvIle 

Coll.PG's 

Allen IA1, HF4, HF 0 

GC24, GC25 

GC31 

Samenwerking 

private sector 

Wetgeving 

Wetgeving 

Wetgeving 

Wetgeving 

Wetgeving 

Eva luatie 

10.7 Reflectie 

De onderlinge verhouding van de rapporten 

Het eindrapport en de deelrapportages vonnen een referentiekader waartegen de resultaten van het 

project FR mede kunnen worden afgezet. Daarbij blijft de status van de aanbevclingen onduidelijk. Er 

zijn nogal wat rapporten in korte tijd verschenen, deels naast elkaar en soms zonder het van elkaar te 

weten. De verscheidenheid aan visics en aanbevelingen, die uit de rapporten naar voren komt, vormt een 

deel van de verklaring voor het ontstaan en het verloop van het project FR. In latere hoofdstukken zal 

de inhoud van de verschillende rapportages worden gebruikt als referentiekader om te beoordclen in 

hoeven -e het project FR aan zijn doe heeft beantwoord. Het totaal aan rapporten, hun verschillende 

inhouden en de verschillende tnotieven op basis waarvan ze zijn gemaakt illustreren dat het project FR 

niet vanuit een eenduidig referentiekader is vertrokken. 

De rapportages vertonen ten opzichte van elkaar veel verschil in diepgang en onderbouwing. Ze 

geven gezamenlijk wel een beeld, maar dat is niet consistent. Dat lijkt terug te voeren op de opdracht-

verstrekking aan de deelprojectgroepen die niet duidelijk was en onvoldoende was afgebakend ten 

opzichte van elkaar. De ontwikkeling van de deelrapportages lijkt onvoldoende te zijn gecoordineerd 

waardoor de rapponages nogal van elkaar afwijken en overlap vertonen. 

Het Interim-advies been de planontwikkeling tijdens de ontwikkelfase doorkruist. Besluitvorming 

en de aanvang van de implementatie van het advies hadden al plaatsgevonden voor het verschijnen van 

het eindrapport Financieel Rechereheren. De aandacht, van zowel het project FR en het direct betrok-

ken veld, werd getrokken in de richting van die implementatie. Dat is zeer bepalend geweest voor de 

verdere richting die het project FR is ingeslagen. Het heeft mede bijgedragen aan het verschuiven van 

het zwaanepunt van het project naar de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Bovendien 

gingen de ontwikkelfase en de implementatiefase door elkaar !open. 

Volgens de meeste respondenten van de politic is de gelijkwaardigheid tussen de deelprojecten binnen 

het project financieel rechercheren verdwenen na de vraag om een Interim-advies door de minister van 
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Justitie. Daama heeft vooral de horizontale-fraudebestrijding in de belangstelling gestaan, waardoor de 

andere twee deelprojecten veel minder aandacht kregen. Ook uit de verslagen van de vergaderingen van 

de (implementatie)stuurgroep blijkt dat vanaf maart 1997 het IFT-concept, naast het thema deskundig-

heidsontwikkeling, 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 dat het project 

financieel rechercheren synoniem is geworden aan het IFT-concept en de bestrijding van horizontale 

fraude. Als gevolg daarvan gaat de aandacht teveel uit naar de bovenregionale IFT's en te weinig naar 

het financieel rechercheren binnen de regio's. 

Het eindrapport FR bevat net als de meeste deelrapportages geen risicoparagraaf en een daarop 

gebaseerde veranderkundige opvatting. Het moeizame ontwikkelingsproces van het financieel recher-

cheren in de jaren voorafgaande aan het project zou daartoe zeker aanleiding hebben gegeven. 

Afzonderlijke ontwikkelingen 

Door de stuurgroep is onvoldoende gestuurd op de ontwikkelingen van Landelijke Fraudecapaciteit 

voor het LRT, het Interim-advies, de deelrapporten, Zicht op fraude en het Eindrapport. Vanuit zijn 

opdracht zou de stuurgroep zich hebben kunnen opwerpen als centraal sturend orgaan op de verschil-

lende ontwikkelingslijnen. De stuurgroep heeft de ontwikkelingen als feiten geaccepteerd. In plaats van 

te intervenieren heeft men geprobeerd de plannen (in een laat stadium) zodanig te buigen dat het enigs-

zins in elkaar leek te passen. Dat heeft sterk doorgewerkt op de implementatie. 

De vier belemmerende factoren voor FR 

De stuurgroep heeft vier factoren gedetermineerd die debet werden geacht aan de beperkte acties 

om financieel rechercheren gecoordineerd vorm te geven. Een eerste vraag is of dit ook daadwerkelijk 

de factoren zijn die het moeizame ontwikkelingsproces van het financieel rechercheren in de jaren 1994, 

1995 en 1996 verklaren. In het eindrapport worden de factoren beschreven maar ontbreekt het aan een 

analyse. Ook is niet aangegeven op welke wijze de factoren zich onderling en ten aanzien van het vraag-

stuk verhouden. 

In het verlengde van de eerste, ligt als tweede vraag voor de hand, of men mocht verwachten dat het . 

volgen van de aanbevelingen zou leiden tot integratie van financieel rechercheren in de handhavings-

keten. Uitgaande van de vooronderstelling dat deze aanbevelingen zouden leiden tot het realiseren van 

het doe 'FR tot een integraal onderdeel van de keten te maken', is een derde vraag in hoeverre de aan-

bevelingen zijn opgevolgd. Deze vragen komen in de beschrijving van de implementatiefase aan de 

orde. 

Aanbevelingen Eindrapport FR 

Het eindrapport bevat inclusief de onderliggende deelrapportages een groot aantal aanbevelingen. 

Daarover als reflectie een aantal opmerkingen: 

• De aanbevelingen zijn tijdens het project FR in zoverre een eigen leven gaan leiden, dat er bij de 

interpretatie niet altijd is teruggegrepen op de onderliggende motivering. Dat heeft er toe bijgedra-

gen dat aanbevelingen deels een doel op zich zijn geworden. 

• De aanbevelingen zijn niet ten opzichte van elkaar en het hoofddoel van het project geprioriteerd. 

Aan de energieverdeling over de aanbevelingen in de implementatiefase is geen bewuste keuze 

vooraf gegaan. 

• Een aantal aanbevelingen uit de deelrapporten is verwerkt in de verbindende teksten van het eind- 
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rapport (GC26 over aanpassing witwaswetgeving en GC27 over de integriteit van bestuur) maar 

komt niet terug op het niveau van de aanbevelingen van het eindrapport. 

• Een aantal hoofdaanbevelingen uit het eindrapport is samengesteld geformuleerd. Eigenlijk bestaan 

ze uit meerdere aanbevelingen (zoals bijvoorbeeld de aanbevelingen FR9, FR 0, FR13, en FRI7). 

• Op het niveau van de deelprojecten zijn vrijwel alle aanbevelingen geadrcsseerd aan de projectlei-

ding. Daardoor is het projectbureau teveel belast. 

• De aanbevelingen uit het eindrapport zijn wel geadresseerd aan verschillende verantwoordelijkhe-

den, mar zijn per saldo toch weer op het bord van de projectleiding terechtgekomen. 

• De aanbevelingen lijken vooral te zijn ingegeven door normatieve opvattingen op basis van een 

gewenst ideaaltypische toestand, en niet door bijvoorbeeld onderzoek. Ze zijn vooral instrumentedl 

vertaald. 
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Deel IV: Resultaat implementatiefase 
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Hoofdstuk 11 RESULTATEN TAAKVELD 'DESKUNDIGHEID' 

Naast de realisatie van het IFT-concept is de meeste aandacht van het project FR uitgegaan naar de 

ontwikkeling van deskundigheid op het terrein van financieel rechercheren. De resultaten die dat 

heeft opgeleverd en het proces waarlangs ze zijn ontwikkeld worden in dit hoofdstuk beschreven. 

Daaraan zijn de uitkomsten van de enquete naar de deskundigheidsaanwas binnen OM en politie 

toegevoegd. 

11.1 Uitgangssituatie 

In hoofdstuk 9 van deze evaluatie is het rapport van de Klankbordgroep Deskundigheid besproken. 

In hoofdstuk 10 zijn de drie aanbevelingen die het Eindrapport FR bevatte voor wat betreft de deskun-

digheidsontwikkeling (FRI , FR3, en FR4) toegelicht. De uitwerking van die aanbevelingen heeft plaats-

gevonden met behulp van de indeling in de vier opleidingsniveaus die in 1995 door de ACC waren 

geintroduceerd en in het rapport van de klankbordgroep zijn uitgewerkt. De aanvankelijke indeling in 

niveaus is binnen de politic ontwikkeld. Ze roept associaties op met de niveau-indeling van de Wet 

Educatie en Beroepsvorming (WEB) en de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW) maar loopt daarmee niet parallel. In de tussentijdse evaluatie van de IFT's (Faber/Van der Lugt, 

1999, 74) werd aanbevolen om de eigen indeling los te laten en aan te sluiten bij de kwalificatiestruc-

tuur die in het reguliere onderwijs gebruikelijk is. Dat bevordert de erkenning van diploma's en uitwis-

seling van personeel tussen branches; ook at zijn die verschillend opgeleid. Die aanbeveling is overge-

nomen, met als gevolg dat er een conversie heeft plaatsgevonden van de oude indeling naar de nieuwe. 

Dat leidde tot twee niveaukwalificaties voor dezelfde opleidingen. Het project FR heeft ervoor gekozen 

om beide niveau-aanduidingen te blijven hanteren. Dat is de leesbaarheid van de diverse rapportages die 

vanuit het project zijn uitgegaan niet ten goede gekomen. Vandaar dat in het kader van deze evaluatie 

gekozen is voor de nieuwe indeling. Om de vergelijking tussen oud en nieuw te vergemakkelijken is in 

tabel de conversie opgenomen. 

TABEL 6: CONVERSIE INDELING OPLEIDINGSNIVEAUS 

Oude indeling: 

Deskundigheidsniveau (DN) 

DN1 

DN2 

DN3 

DN4 

Nieuwe indeling: 

Kwalificatiestructuur (KS) 

KS3 

KS4 

KS5 

KS6 

LBO 

MBO 

HBO 

WO 

Aan de basis van de opleidingsontwikkeling op het terrein van financieel rechercheren, ligt het 

Masterplan Opleidingen Financieel Rechercheren dat is vastgesteld door de Implementatiestuurgroep 

op 10 februari 1999. Dit plan beschrijft in navolging van het eindrapport Financieel Rechercheren het 

uitgangspunt van een integrale benadering voor de ontwikkeling van opleidingen voor politic, OM, ZM 

en de BOD'en". Dat uitgangspunt ligt ook nadrukkelijk besloten in de aanbeveling FRI waarin wordt 

aangeraden het LSOP en de SSR gezamenlijk de opleidingsontwikkeling ter hand te laten nemen. In eer-

ste instantie zijn SSR en LSOP ook met elkaar opgetrokken 

I 67 Masterplan (1999a, 4): Uitgangspunt bij het gehelc opleidingstraject is een integrale benadering voor politic, OM, ZM en BOD'en. 
I Dit betekcnt dat het opleidingspakket toegesneden moet zijn op en toegankclijk moet zijn voor elk der betrokkenen.' 171 



11.2 Het Expertteam financieel rechercheren 

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, I999a, 12): 

I. adviseren inzake de bouw van het (nieuwe) opleidingssysteenth 

2. ijken van eindtennen en taakprofielen voor de niveaus 4 en 5 op de behoeften van de afnemers; 

3. adviseren bij de voordracht tot Mangewezen opleiding'; 

4. adviseren inzake het (permanent) herijken van cindtennen en taakprofielen voor de niveaus 3, 4 en 5; 

5. zijn van aanspreekpunt voor politic, OM en BOD'en inzake de aansluiting van niveau 6 op de wen-

sen van de publieke sector 

6. adviseren over de inhoud van de opleiding richting Universitcit Leiden, NIVRA/Nijenrode en even-

tueel andere aanbieders van vergelijkbare opleidingen; 

7. adviseren inzake de openstelling van (modules van) niveau 6 voor cursisten buiten de primaire doelgroep. 

Bij de bespreking van het Masterplan opleidingen FR in de vergadcring van de implementatie-

stuurgroep misten de vertegenwoordigers van de marktscctor de deelname van de private partijen in het 

Expertteam. Het team wordt alsnog met deze inbreng versterkt. 

Het team stond in eerste instantie onder voorzitterschap van de portefeuillehouder financied recher-

cheren uit de RvHc. In febmari 2000 is dat overgenomen door de voorzitter van het FEPP. Het expert-

team was aanvankelijk zecr breed samengesteld. In totaal 17 vertegenwoordigers van o.a. private par-

tijen, OM, politieregio's, BFO/BER, ICR, SSR, IFT's, LRT, BOD'en, en FORAC maakten Cr deel van 

tiit. Leden van de private sector hadden zitting in het team, omdat in de toekomst opleidingen waar-

schijnlijk ook opengesteld zouden worden voor mcdewerkers van banken, vcrzekeringsmaatschappijen 

en dergelfike. Het expertteam is tijdelijk ondersteund door het CITO, wat zal overgaan in vaste onder-

steuning door een bij het LSOP aan te stellen onderwijskundige (0,5 fte) die voor twee jaar zou wordcn 

bekostigd door het project FR. 

De BOD-deelname is na cen aantal vcrgaderingen teruggebracht tot een vertegenwoordigcr namens allc 

BOD'en. Voor de vertegcnwoordigers van de private sector is cen afzondcrlijk overleg in het leven 

geroepen 

De portefeuillehouder financieel rechercheren nit de RvHc worth opgenomen in de programmaraad 

van het ICR. Len ander lid van het expertteam zal worden uitgenodigd om zitting te nemcn in de Raad 

van Toczicht voor de postdoctorale opleiding van NIVRA/Nijenrode. 

Het Expertteam is gestart als instrument van het project FR en steeds nicer ecn instrument gewor-

den van het ICR. Per september 2000 waren op allerlei opleidingstetTeinen negen expertteams actief. 

Grofweg bestaat de taakverdeling emit dat het Expertteam kernopgaven maakt, het LSOP bet onder-

wijs ontwikkelt en het Centraal Exatnenbureau Politic (CEP) de toetsontwikkeling en toetsing verzorgt. 

Het oorspronkelijke idee uit het Masterplan om binnen het Expertteam te komen tot het opstellen van 

plannen voor de opleidingen bij het OM is verlaten (Project FR. 2000a, 17). Oorzaken daarvan waren 

o.a. de invloed van de ontwikkeling van het Politieonderwijs 2002, en de scheiding van de opleidings-

ontwikkeling tussen ICR en SSR. Fen formed besluit om het Experttcam vooral te riehten op de poll-

tieopleidingen heeft nict plaatsgevonden. 
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11.3 Het ontwikkelingsproces (algemeen) 

De werkgroep `Deskundigheidsbevordering kemteams' (de werkgroep Behling)" adviseerde in 

1995 een leergang georganiseerde criminaliteit te ontwikkelen met o.a. modules financieel recherche-

ren, en die leergang afsluitend te toetsen. Voor inhoud en toetsing gaf de werkgroep slechts globale 

kaders aan. In 1996 kreeg het CITO de opdracht om ten behoeve van de opleidingen voor kemteams 

eindtermen 69  te ontwikkelen. In 1997 vond de instelling plaats van de commissie `Profielen en eindter-

men kemteams'. Werkgroepen gingen onder begeleiding van het CITO de opleidingsbehoefte inventa-

riseren. Het project FR koos begin 1999 de lijn van de CITO-werkwijze voor ontwikkeling van oplei-

dingen. 

In 1997 was het LSOP vooruitlopend op het Eindrapport FR al gestart met de ontwikkeling van een 

opleiding financieel rechercheren voor de basispolitiezorg (Project FR, 1999f, 3). Voorlopige eindter-

men waren daartoe door de Actualisatiecommissie Vervolgopleidingen LSOP (kortweg de `commissie 

Brekelmans') vastgesteld. De opleiding verkreeg daarmee de status van aangewezen opleiding, wat 

inhield dat de opleidingskosten werden voldaan door het ministerie van BZK. In de vergadering van de 

stuurgroep financieel rechercheren van 14 februari 1997 waarschuwde de vertegenwoordiger van het 

LSOP om niet een te hoge pet op te hebben van het kennisniveau over enkele jaren van medewerkers 

uit de basispolitiezorg. 

In de eerste planning van het project (Project FR, 1997e, 1) was in mei 1998 een startbijeenkomst 

voorzien met alle betrokkenen bij de onderwijsontwikkeling. Na de zomervakantie van dat jaar zou de 

ontwikkeling van de eerste modulen kunnen starten. Uitvoering van de eerste pilots was voorzien voor 

eind 1998. 

Op 10 februari 1999 vraagt de lmplementatiestuurgroep aan de projectleiding om een operationeel 

plan (planning, opleidingsplaatsen en financiering) voor de opleidingen FR. Op 8 april is het plan niet 

beschikbaar omdat het opstellen daarvan meer tijd kostte dan verwacht. 

Op 8 januari 1999 spreken de portefeuillehouder uit de RvHc en het project FR met de voorzitter 

van het College van bestuur van het LSOP over de uitvoering van het Masterplan. Met name is de oplei-

dingscapaciteit aan de orde. 

Door het LSOP werd met als uitgangspunt het Eindrapport FR, een Raamplan Financieel 

Rechercheren (1CR, 1999a) ontwikkeld. Het plan had vooral betrekking op de niveaus 4 en 5. De 

niveaus 3 en 6 werden globaal beschreven. Op 19 april 1999 werd het raamplan aangeboden aan het 

Expertteam". De SSR kwam gelijktijdig met een eigen plan. Het LSOP signaleert dat het schrijven van 

het raamplan werd bemoeilijkt door het ontbreken van eindtermen en de eisen van korpsen aan de stu-

dieduur en studiebelasting. Om deze leemten in te vullen houdt het platform BFO's in mei 1999 een 

enquete naar de inhoud van de vier deskundigheidsniveaus. Op 27 en 28 mei 1999 komen vakdeskun-

digen bij elkaar deels uit het expertteam. Als resultaat daarvan stelde het Expertteam zes globale hoofd-

taken vast op het gebied van FR voor alle rechercheurs. Het expertteam werkte die taken onder leiding 

van het CITO uit. Ondertussen werkte het ICR op eigen initiatief de nota `Misdaad zal niet lonen' uit 

tot kemcompetenties en globale eindtermen. 

68 Floofd- en deeltaken voor deskundigheidsniveau 2, versic juni 1999, CITO 
69 Eindtermen zijn vragen die de praktijk aan het onderwijs stelt. Ze bepalen de eisen waaraan de input en output van bet onderwijssysteem 
moetcn voldoen. Ze stellen de eiscn voor de voorkennis van cen cursist. Eindtermen oaken ook duidclijk aan welke eisen de afgestudeerde 
cursist moet voldoen. 
70 Brief ICR, EAR99/1230, 19 april 1999 
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In de eerste kwartaalrapportage 1999 meldt de projectleiding dat het vormgeven van de verdcre 

planning van opleidingcn nog steeds ecn punt van zorg is (Project FR, 1999a, II). De grote lijnen zijn 

nog niet voldoende vastgelegd. Voor het ICR en de SSR vonnt de kwaliteit van de te ontwikkelen modu-

len cerste prioriteit, zo meldt de rapportage, maar daardoor komt de ontwikkeling van opleidingen in 

gevaar. Dc rapportage meldt ook dat het integrate overleg tussen ICR en de SSR niet goed is verlopen. 

Een aantal spanningsvelden werd gesignaleerd: 

• de rcorganisatie binnen het LSOP ging ten koste van de sarnenwerking met de SSR; 
• de SSR voeldc zich niet betrokken bij de ontwikkeling van het raamplan; 

• de interne communicatie binnen het OM op onderwfisterrein liet te wensen over. 

Op verzoek van de Implementatiestuurgroep van 15 september 1999, vindt 02 24 oktober 1999 cen 

gesprek plaats tussen de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP en de directeur opspo-

ringsbeleid van het ministerie van Justitie. Onder andere komt de altematieve ontwikkelingslijn door het 

ICR en de moeizame vcrhouding van ICR tot het CITO aan de orde. 

Van 3 november 1999 dateert cen conceptbrief van het ministerie van Justitie aan het LSOP''. De 

brief betreft de verhouding CITO-LSOP, waarin het ministeric van Justitie het CITO nadrulcIcelijk als 
haar adviscur positioneert. 

Bij brief van I december 1999 vindt de formele opdrachtverstrekking plaats aan het LSOP voor de 

ontwikkeling van eindtermen. Daarmcc is de ml van het CITO bij de ontwikkeling van opleidingen FR 

voor de politic eigenlijk beeindigd. Er resteert nog de opdracht om op nivcau 5 een paklcetvergelijking 

te doen tussen de bestaande opleidingen van politic, OM, en BOD'en (lmplementatiestuurgroep, 24 

februari 2000). 

Vanaf 2 februari 2000 krijgt het Expertteam cen nieuwe voorzitter en gaat het secretariaat over van 

het CITO naar de ICR. De projectleider FR die deelneemt in het Expertteam heefl inmiddds van de PG-

portefeuillehouder opdracht gekregen zich formed uit het team terug te trekken. Feitelijk blijft de pro-
jectleider als tochoorder de vergaderingen bftwonen. 

Op 22 november 2001 constateert de stuurgroep in een brief aan de SSR" dat het ICR nict is toe-

gekomen aan de opleidingen praktijkdiploma boekhouden, controletechniek op MBO niveau en de 

NIBE opleidingen. 

11.4 Resultaat niveau 3 

. 11.4.1 Doelgroep 

In hoofdstuk 8 is beschreven hoe de klankbordgrocp Deskundigheid aankeek tegen de vereisten om 

te kunnen functioneren op het algemcne vaardigheidsniveau 3 (toen nog aangeduid met niveau I). Het 

Masterplan Opleidingen FR geeft daaraan een verdere verdieping, zij het vooral gericht op de politic. 

Volgens het plan (Project FR, I999a, 5) was niveau 3 bcdoeld voor medewerkers in de basispolitiezorg. 

Van hen werd verwacht te kunnen beoordelen of een melding, aangifle of zaak financiele kanten kent. 

Eenvoudige handelingen met aan financien gerelateerde onderwerpen zou men zelf moeten kunnen ver-

richten, en men zou moeten weten welkc zaken door te verwijzen. 

71 rninicterie van instill°, 3 november 1999, 804651/599/AK 
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De klankbordgroep stond destijds een brede doelgroep voor opleidingen op dit niveau voor ogen. 

Integratie in de basisopleidingen voor deze doelgroep werd wenselijk geacht. Gericht op het bestaande 

personeel zou een inhaalslag dienen plaats te vinden. 

11.4.2 Ontwikkelingsproces 
In de stuurgroepvergadering van 14 februari 1997 werd melding gemaakt van een opleidingsproduct 

voor financieel rechercheren zoals dat door de politieregio Amsterdam-Amstelland werd ontwikkeld. 

Dit was in de vorm van een zelfstudieprogramma gegoten en werd geschikt geacht om als basis te die-

nen voor niveau 3. De aanbeveling FR2 uit het eindrapport FR is hierop terug te voeren. In dezelfde ver-

gadering van de stuurgroep zeggen de twee aanwezige vertegenwoordigers van de RvHc toe hun colle-

ga's proberen te overtuigen van een inhaalslag van huidige basispolitiezorgmedewerkers. Het OM zou 

over een jaar de korpschefs bevragen op het uitvoeren van deze aanbevelingen. 

In april 1997 is het product van Amsterdam-Amstelland overgedragen aan het LSOP dat het verder 

heeft bewerkt. Naar mededeling van de voorzitter van de klankbordgroep Deskundigheid in de verga-

dering van de Implementatiestuurgroep van 19 juni 1997, zou het pakket in september 1997 gereed zijn. 

Tevens wordt gemeld dat het pakket onderdeel zal gaan uitmaken van de basisopleiding voor de politic. 
In de derde voortgangsnotitie van het project FR wordt gemeld dat het pakket na de zomer van 1998 

beschikbaar zal komen (Project FR, 1998c, 8). In de vierde voortgangsnotitie van het project FR (1998d, 
9) wordt gemeld dat het zelfstudiepakket begin 1999 zal verschijnen. Uiteindelijk meldt de eerste kwar-

taalrapportage over 1999 (Project FR, 1999a, 11) dat het pakket aan het eind van dat kwartaal gereed 

was, en gedrukt ging worden. De tweede kwartaalrapportage 1999 (Project FR, 1999d, 13) meldt dat in 

de periode april-juni van dat jaar de eerste exemplaren zijn verspreid. 

11.4.3 Product 
Het zelfstudiepakket bestaat uit een studiebundel en een CD-Rom. Het belangrijkste deel van het 

zelfstudiepakket behandelt ontneming (Project FR, 1999a, 5). De instructie van de ORS-module in BPS 
maakt ervan deel uit. Er gelden geen instapeisen voor deelname. De studiebelasting bedraagt ongeveer 

20 uur. Het is een zogenaamde `aangewezen opleiding', wat inhoudt dat de opleidings- en ontwikke-
lingskosten gemaakt door de politic, door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden betaald 

(Projectbureau, 1998b, 8). Tijdens de zelfstudie kunnen cursisten worden begeleid door praktijkbege-

leiders. ledere regio en elk politieopleidingscentrum konden twee medewerkers laten opleiden tot prak-

tijkbegeleider niveau 3. Het ICR geeft de studiepakketten gratis uit onder de voorwaarde dat na maxi-

maal een jaar een examen wordt afgelegd (Project FR, 1999a, 5). Wordt niet aan die voorwaarde vol-

daan, dan wordt het pakket alsnog in rekening gebracht. Examenkosten moeten door de deelnemers zelf 

worden voldaan (Project FR, 1999d, 13). 

In 2000 is het zelfstudiepakket aangepast vanwege de invoering van de wet Bijzondere Opsporings-

bevoegdheden en veranderingen in het GVO. 

Uit het verslag van een enquete (14 september 2001), gehouden onder de leden van het kernteam 
Randstad Noord & Midden, blijkt dat door deelname aan het zelfstudieprogramma de interesse voor 

financieel rechercheren is toegenomen en de kwaliteit van het financieel rechercheren binnen het kern-

team werd verhoogd. 
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11.5 Resultaat niveau 4 

11.5.1 Doelgroep 

Ter nadere invulling van de omschrijving uit het rapport van de klankbordgroep deskundigheid, is 

volgens het Masterplan Opleidingen FR, het niveau 4 bedoeld voor algemeen rcchercheurs en officie-

ren van justitie, parketsecretarissen en rechters-commissarissen. Functionarissen die primair zijn belast 

met repressieve criminaliteitsbestrijding. Voor wat bctrefl de politic heeft het ICR een verfijning aan-

gebracht naar de rechercheur die voomamelijk zelfstandig onderzoeken doet naar relatief eenvoudige 

zaken. Financieel rechercheren is een integraal onderdeel van zijn werk. De kennis terzake moet door-

werken op het uitluisteren van de tap, het doen van een zoeking, het horen van ecn getuige, het doen 

van onderzoek op de plaats-delict en het uitvoeren van bepaalde tactische onderzoeksmethoden. De rode 

draad wordt gevormd door het zoeken naar strafbare gedragingen en ontneming. (ICR, 199%, 5). Onder 

de algemeen rechercheur werden ook geschaard de observatierechercheur, verdovende middelen recher-

cheur en de 130D-rechercheur (ICR, 1999a, 2). 

Het behcersen van kennis op niveau 3 is een instapvoorwaarde voor niveau 4 (Project FR, 1999a, 6). 

11.5.2 Ontwikkelingsproces 

De door het CITO voor de kemteams ontwikkelde eindtemien zouden als uitgangspunt dienen voor 

de ontwikkeling van eindtemien op niveau 4 en 5. In § 11.3 is melding gemaakt van de bijeenkomst op 

27 en 28 mei 1999 waarin vertegenwoordigers van het Expertteam en het ICR de eindtennen hebben 

bcsproken. Het niveau van dc kemteamproducten werd als te hoog beoordeeld (Project FR, 1999c, 11). 

Ze weerspiegelden een ideaalperspectief op de langere tcrmijn waardoor het 'de toekomstige cursisten 

eerder zou afschrikken dan stimuleren om de betreffende opleiding te volgen'. De eindtemien werden 

aangepast en in de vergadering van het Expertteam in juni 1999 op hoofdlijnen goedgekeurd. ICR en 

SSR zouden, afgestemd op dcze eindtemien, integraal voor politic en OM het curriculumontwerp voor 

bun rekening nemen (Project FR, 1998c, 8). Het Centraal Examenbureau Politic zoo de examinering 

docn voor de politic en mogelijk ook voor het OM en de ZM. Modules zouden in cigen beheer door de 

instituten kunnen worden ontwikkeld of worden ingekocht/ingehuurd bij anderen. 

Medio september/oktober 1998 zou er volgens de dcrde voortgangsnotitie van het project FR, een 

conceptopleidingsplan 4/5 ter behandeling klaar zijn. De vierde voortgangsnotitie maakt melding van 

vertraging van dit opleidingsplan. Oplevering van de eerste &len/modules wordt voorzien voor het 

voorjaar 1999, tenvijI het volledigc pakket (1 e versie) eind 1999 klaar zal zijn (Project FR 1998e, 9). In 

april 1999 vcrschenen van het ICR het raamplan en van de SSR een opleidingenplan (zie § 11.3). 

De ontwikkeling van opleidingen op niveau 4 hebben in het derde kwartaal van 1999 geleid tot over-

leg tussen portefeuillehouder RvHc, directeur LSOP, directeur ICR, hoofd vakgroep Financiele 

. Recherche ICR en project FR. De aanleiding lag in een verschil in opvatting over de doelgroep van 

opleidingen op nivcau 4 (Project FR, 1999 e, 5). Het ICR wilde bepaalde kennisthema's niet in de CAR 

onderbrengen in vcrband met de extra studiebclasting die dat met zich mee zou brengen. Bovendien had 

men twijfels of Were rechercheur die thema's wel mee zou moeten krijgen. In het gesprek bleek dat de 

aanvankelijke verwachting van het projectbureau dat het LSOP de coardinatic en regie van het oplei-

dingstraject voor nivcau 5 op zich zoo nemen, niet door het LSOP werd onderschreven. 
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Op 28 oktober 1999 belegde het project FR opnieuw een bijeenkomst met vakdeskundigen om na 
te gaan hoe de sporen van CITO en ICR bij elkaar gebracht konden worden, zodat het expertteam zou 

kunnen kiezen voor een spoor (Verslag bijeenkomst Expertteam d.d. 10 november 1999). Het verslag 

van 28 oktober verwoordt haar doel als volgt: 'Doe] van de bijeenkomst was te bepalen hoe om te gaan 

met het feit dat het LSOP, het ICR, het CITO, het project FR en het Expertteam FR van dat project op 

basis van verschillende opdrachten en interpretaties daarvan over hetzelfde onderwerp stukken schrij-

ven en uitspraken doen die op zijn zachtst gezegd niet met elkaar lijken te sporen.' 

De vakdeskundigen kwamen er onderling niet uit als gevolg waarvan er in de vergadering van het 

expertteam van 10 november 1999 twee documenten voorlagen die zeer gebrekkig op elkaar aansloten: 
• Misdaad zal niet lonen, onderwijs op het gebied FR deskundigheidsniveau II (ICR, oktober 1999), 

zoals ontwikkeld door het 1CR. 

• De inventarisatie `Financieel rechercheren, hoofd- en deeltaken voor deskundigheidsniveau 4 

(CITO, oktober 1999), zoals uitgewerkt door het Expertteam. 

Naar aanleiding daarvan stelt het verslag: 'De voorzitter ziet bij voorkeur een document ontstaan, en 

wel door zwaluwstaarten. Deze zomervisie wordt door de aanwezigen gedeeld zij het door een ieder op 

verschillende gronden en onder verschillende voorwaarden die over en weer minder tot niet acceptabel 

worden gevonden. De zwaluwstaart is immers een houtverbinding die alleen houdt wanneer de maat-

voering aan beide zijden overeenstemt.' 

Blijkens het verslag van de vergadering ontstaat er `een gevoelig meningsverschil over de mate 

waarin de opleiders vrijheid van uitwerking kan worden gelaten en het nut van het expertteam, de bij-

eenkomst van 10 november en verder betrokkenheid van het parallelle SSR-traject daarbij.' 

Afgesproken wordt dat de vakdeskundigen opnieuw bijeen zullen komen wat moet leiden tot een docu-
ment waarover het expertteam op 15 december 1999 beslist. 

Op 29 november 1999 kwamen de vakdeskundigen opnieuw bijeen. De poging om eruit te komen 

faalt. Het ICR heeft ondertussen de nota `Misdaad zal niet lonen' aangepast en verspreidt deze. Naar de 

inventarisatie van het Expertteam als opgemaakt door het CITO wordt zijdelings verwezen als `moge-
lijke inhouden' van het niveau 4. Op 15 december 1999 worden in het Expertteam afspraken gemaakt 

over bijstelling van de ICR-nota. Daarmee is de eindtermenontwikkeling voor niveau 4 afgerond. 

In de vergadering van het Expertteam van 2 februari 2000 werd geconstateerd dat er verschillen 
bestaan in opvatting en aanpak van de ontwikkeling van opleidingen door OM en politic. Besloten 

wordt dat de trajecten bun eigen richting zullen kiezen. De samenwerking tussen SSR en ICR zal 

bestaan uit het wederzijds elkaar informeren. 

Op 7 juni 2000 deelde het 1CR in het Expertteam mee dat de Programmaraad van het LSOP vol lof 

was over het ICR-rapport `Misdaad zal niet lonen'. 

Op 28 augustus 2000 ging de eerste CAR-opleiding met financieel rechercheren van start. Het 

merendeel van de cursisten voldeed bij aanvang niet aan de instapeis. Hen is gevraagd vooraf aan de 

opleiding het zelfstudiepakket te bestuderen. 
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11.5.3 Producten 

Cursus Algemene Recherche (CAR FR Fraude 4) 

Het resultaat van de inspanningen op nivcau 4 bestaat uit cen aangepaste CAR-opleiding (CAR FR 

Fraude 4) die is ontwikkeld op basis van de cindtermen uit `Misdaad zal niet lonen', en uit verdie-

pingsmodules. Voor cursisten van de CAR oude stijI zou een inhaalmodule worden ontwikkeld (CAR+) 

bcstaande uit zelfstudie en cen dag contactonderwijs. Na toezeggingen voor eerdere oplevering, is hal-

verwegc 2001 de inhaalmodulc afgekomen (Project FR, 2001c, 12). De inschrijving voor dcze inhaal-

module viel cchter tegen, waardoor twee van de vier geplande modules werden geannuleerd. 

In de CAR komen ontneming en financieel rechercheren als (tactisch) instrument aan bod. Fraude 

en voordcelsontneming worden in aparte verdiepingsmodules behandeld (Project FR, 2000d, 8). Het 

ontstaan van verdiepingsmodules is terug te vocren op de opvatting van het ICR dat niet alle algemene 

rechercheurs dezelfde diepgang zouden hoeven meekrijgen. 

De uitkomsten van de eerste evaluatie van de CAR waren positief (Project FR, 2001b). 

Fraude 4 

Doelgrocp: de meer emaren rechercheur betas( met zclfstandige uitvoering van niet te complexe 

zaken en startende financieel deskundigen. Het doel van de module is het zelfstandig kunnen uitvoeren 

van een (middclzwaar) fraudconderzoek. De lesstof van de module bestaat uit een leerboek en een stu-

diewijzer. Het is vanafjanuari 2001 in den vonn als zelfstudiepakket aangeboden. Er is voorzien in een 

tijdelijk examen door het ICR, in afwachting van een officieel CEP-cxamen. Behandcld worden de 

onderwerpen: fraudeartikelen, doorzoeking en inbeslagneming, inleiding in vermogensrecht, bock-

houdkundig onderzoek, dossiervorming en methodische aanpak fraudconderzoek. De zelfstudie staat 

gelijk aan 40 uur. Het cursorische deel omvat acht dagen inclusief examen. Als instapniveau geldt dat 

de CAR moct zijn gevolgd. 

Ontneming 4 

Doelgroep: de meer ervarcn rechercheur, bclast met het zelfstandig uitvocren van niet te complexe 

zaken en startende financieel deskundigen. De deelnemers kunnen na afronding van de module de ont-

nemingswetgcving plaatsen in het kader van strafrechtelijke sancties. Voorhecn was dit de 'Plukze'-eur-

sus. In plaats van het blauwe-`plukze' boekje in zakforrnaat, werd het Leerboek Ontneming ontwikkeld 

en uitgebracht door ICR. Aan de orde komen: betalingsverplichting, voordeel, conservatoir beslag, 

financieel onderzoek, SFO en verhaalsaansprakelijkheid. De zelfstudie bcdraagt 20 uur. Het cursorische 

deel bestaat uit vfif dagen. inclusief examen. In het najaar 2001 is de cursus in aangepaste vomi uitge-

voerd in Estland. 

Moneylaundering 

Doelgroep:lcden kemteams en financieel rechercheurs. Doe!: een onderzoek naar moncylaundering 

kunnen uitvoeren. De deelnemcrs moeten de CAR en de cursus ontneming 4 of `Plukze' hebben 

gcvolgd. Aan de orde komen o.a. het juridisch kader, fasen in moneylaundering, bankproducten, rechts-

personen, financicel rechercheren en moneylaundcring constructics. Het programma bestaat uit zelfstu-

dic en vfilcursusdagen. 
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11.6 Resultaat niveau 5 

11.6.1 Doelgroep 

Niveau 5 is met name bedoeld voor de financieel rechercheur of deskundige die op hbo-niveau in 

uiteenlopende richtingen financieel onderzoek verricht of daarbij ondersteunt en voor de gespeciali-

seerde OvJ, parketsecretaris of RC en hun ondersteuning (Project FR, 1999a, 7), leden kernteams, teams 

zware en georganiseerde criminaliteit, specialisten BOD'en (ICR, 1999a, 2). Participatie in meer corn-

plexe en grotere onderzoeken werd als vertrekpunt gekozen. Als instapeis geldt voor de politic een hbo-

werk- en denkniveau. Voor alle kandidaten geldt als eis het beheersen van kennis op niveau 4. 

Het Masterplan noemt het als van belang dat cursisten zowel verticaal als horizontaal (eventueel met 

overlegging van hbo-certificaten) moeten kunnen instappen. 

Het Masterplan Opleidingen FR zag de integrale benadering politie-justitie (ofwel LSOP-SSR) als 

de kern van niveau 5. Cursisten zouden zowel horizontaal als verticaal in het opleidingstraject moeten 

kunnen instappen. Een modulaire opbouw werd daarvoor als voorwaardelijk gezien. Gedacht werd een 

onderwijspakket samen te stellen uit zelfstudiemateriaal, modules van het LSOP/SSR en door onder-

wijsinstituten ontwikkelde modules. Voor het LSOP en de SSR zag men een makelaarsfunctie wegge-

legd. 

In november 1999 maakt het projectbureau melding van de belangstelling die bij het FEC en de 

FIOD bestaat voor een gezamenlijke opleiding op niveau 5. Besloten werd om aan te sluiten op een 

reguliere opleiding op hbo-niveau door een kopstudie te ontwikkelen en functiegerichte applicaties 

mogelijk te maken (Project FR, 1999e, 14). Aanvullend zouden de organisaties nog functiegerichte 

applicaties kunnen ontwikkelen specifiek toegesneden op de eigen organisatie. Evenals in het reguliere 

onderwijs kan de student op deze wijze na een algemeen deel kiezen voor een afstudeerrichting. 

11.6.2 Ontwikkelingsproces 

Voor medio september/oktober 1998 kondigde de derde voortgangsnotitie FR een concept-oplei-

dingsplan voor niveau 5 aan (Project FR, 1998c, 8). 

In december 1998 werd ingeschat dat in het voorjaar van 1999 de eerste modules op niveau 5 gereed 

zouden zijn en het gehele pakket eind 1999 (Project FR, 1998d, 9). 

Blijkens het Masterplan Opleidingen FR en de derde voortgangsnotitie FR, werd door het project 

FR van het LSOP en de SSR een coordinerende en regisserende rot verwacht bij het aanbieden van 

opleidingsmodules (Project FR, 1998c, 8). Uit de derde kwartaalrapportage over 1999 blijkt het LSOP 

daaraan niet te kunnen voldoen. 

Op 3 november 1999 stelde de voorzitter van het College van bestuur van het LSOP in de 

Implementatiestuurgroep, dat het LSOP haar toezeggingen voor de oplevering van opleidingen op 

niveau 5 per 1 september 2000, gestand zal doen. Deze toezegging zal blijkens het verslag aan het papier 

worden toevertrouwd. De Implementatiestuurgroep accepteert tot ongenoegen van de projectleiding FR, 

de uitleg voor de opgetreden fricties. In tegenstelling tot de vooraf doorgenomen strategic om het LSOP 

de wacht aan te zeggen, zo blijkt uit de interviews. De gang van zaken leidt bijna tot het opstappen van 

een projectleider FR. 
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In de vcrgadering van het Expertteam van 29 maart 2000 wordt van de aanvankelijke benadering 

met het CITO afscheid genomen. Het ICR decide mee een andere methodc voor de ontwikkeling van 

eindtermen te hebben gekozen conform het AEF-model (zie § 20.4). Binnen dit model worden de kriti-

sche berocpssituaties benoemd wat een andere werkwijze is dan door het CITO werd voorgestaan. 

Volgens het ICR moesten de aldus ontwikkelde eindtermen niveau 5 voor de zomervakantie gereed zijn. 

In dc vcrgadering van het expertteam van 13 septembcr 2000 wordt de stand van zaken in de ontwik-

keling van de opleidingen betreffende financieel rechcrcheren besproken. De mate waarin het modulair 

onderwijs" op niveau 5 de kemopgavcn afdekt (25%), leidt tot een discussie over het nut van zelfstandi-

ge opleidingsontwikkeling op dit niveau binnen de politic. Als altematieven worden gezicn het aansluiten 

bij het reguliere onderwijs en het horizontaal laten instromen van deskundigen in de politicorganisatie. 

De 'grote bezorgdheid' over stagncring van de ontwikkeling van het onderwijs op niveau 5 (Project 

FR, 2001c, 12), wordt door de projectleiding bij brief van 11 juni 2001" geuit aan de voorzitter van het 

College van bestuur van het LSOP. Het ICR heeft volgens de projectleiding niet voldaan aan haar toe-

zeggingen tot oplevering van de opleiding per I september 2000. Als gevolg daarvan ziet de projectlei-

ding zich gcnoodzaakt om voor de derde keer een tijdelijke voorziening in het leven ten moeten roepen 

(voor 2002). Zij acht dit naar buiten toe onverkoopbaar. Ook bestaat er zorg bij projectleiding over de 

niveau-indeling van modules. Het ICR wijt de situatie mede aan de gevolgen van project politiconder-

wijs 2002 en de moeizamc samenwerking met externe partners als B/CKC en de Open Universiteit". 

De zorg over de niveau-indeling decide het 1CR niet. 

Bij brief van 23 november 2001" meldt de Implementatiestuurgroep aan de departementen van BZK 

en Justitie de achterstand in de ontwikkeling van opleidingen op niveau 5. De toon over het ICR is niet 

positief. De twijfels van de 1CR over het niveau 5 worden benoemd, en met zoveel woorden adviseert 

debrief om te kijkcn of er geld teruggehaald kan worden van het ICR nu zij niet heeft voldaan aan haar 

toezeggingen. Gevraagd wordt om your een aantal opleidingen een tijdelijkc voorziening te creeren 

voor het jaar 2002. Dat komt volgens de brief neer op het van buiten inkopen van opleidingen. Bij het 

ICR zal datgene worden gehaald wat het in huis hceft. 

De IFT's hebbcn besloten een eigen opleidingsplan te zullen opzetten (FEPP, 30 oktober 2001) nu 

het ICR heeft laten wetcn geen mogelijkheden te zien om voor kleine groepen specialisten opleidingen 

te rcaliseren. 

11.6.3 Tijdelijke voorziening 

In de derde kwartaalrapportage 1999 van het project FR, wordt een tijdelijke voorziening aange-

kondigd (Project FR, 2000d, 9) tcr overbrugging van de periode waarin het oude politieonderwijs al is 

gestopt en het nieuwe nog niet gerced is. In het Implementatieplan 2000-2002 Project Financieel 

Rechercheren wordt dcze tijdelijke voorziening uitgewerkt. De voorziening betreft de voortzetting van 

de inodulen 'oude stijl' afkomstig van ICR, B/CKC, NIBE en LRT. Op basis van de gepeilde belang-

stelling heeft in het eerste jaar de tijdelijke voorziening betrekking gehad op: 

• Fa illissements fraude (ICR). 

• Strafrecht/strafvordering (ICR). 

• Politicvaardigheden (ICR). 

• Internationale rechtshulp (ICR). 
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• Orientatie financiele instellingen (NIBE). 

• Basiskennis buitenland politie/justitie (NIBE). 

• Balansanalyse (NIBE). 

• Bankleer (via SSR). 

• Controleleer (NIBE). 

Voor de begeleiding van het traject is tijdelijk een medewerker aan het projectbureau toegevoegd. 

De LRT-modulen konden niet integraal worden overgenomen, omdat de inleiders en gastdocenten niet 

beschikbaar waren. 

In totaal heeft de tijdelijke voorziening tot en met het jaar 2002 driemaal plaatsgevonden. 

11.6.4 Producten 

Los van de tijdelijke voorziening, bestaan de uiteindelijke producten op niveau 5 uit politiespeci-
fieke modules. Die modules zijn ondergebracht in de clusters: 

• Administratie 

• Bankproducten 
• Recht 

• Fraude 

De stand van zaken betreffende de productontwikkeling was in het najaar van 2001 als volgt. 

Cluster Administratie 

Boekhouden voor de opsporingsambtenaar 

Het doel van de module is het aanbrengen van boekhoudkundig en administratief inzicht in het per-

spectief van de opsporing. Met de OU is getracht tot ontwikkeling van het lesmateriaal voor deze modu-

le te komen gebaseerd op lesboeken `Balansrekening en resultaatrekening voor niet-economen'. Het 
ICR vond deze optic te duur (Project FR, 2000c, 13) waarna een medewerker van de vakgroep finan-

cieel rechercheren onder externe begeleiding zelf is gaan ontwikkelen. De pilot van de module is eind 

2000 van start gegaan. Het ontwikkeltraject is afgesloten (Bijzondere bijdrage ICR 2000/2001).Het les-

materiaal bestaat uit een leerboek en een werkboek. De evaluatieresultaten van de pilot waren lovend. 

De module kent een studiebelasting van 100 uur (zelfstudie 64 uur en 6 contactdagen). 

Module controletechniek voor de opsporingsambtenaar 

Met het Centrum voor Kennis en Communicatie van de belastingdienst (B/CKC) zijn afspraken 

gemaakt over de doorontwikkeling van de module Controleleer voor politic en justitie (Project FR, 
2001b,14). De belastingdienst had zelf geen ruimte door de grote instroom van eigen cursisten. Het 1CR 

heeft zelf de ontwikkeling van de module ter hand genomen met extern deskundigen. Er is een ontwik-
kelgroep samengesteld bestaande uit een ontwikkelaar van de vakgroep financieel rechercheren, een 

docent van de Saxion Hogeschool en accountantsgastdocenten. In november 2001 was het schrijfplan 

(een soort inhoudsopgave) gereed (Project FR, 2001c, 13). 

Module berekenen van wederrechtelijk verkregen voordeel 

Doe van de module is de cursist te leren een ingewikkelde vermogensberekening te maken en is 

een vervolg op de module controletechniek. De ontwikkeling hiervan zal starten nadat de module con-
troletechniek gereed is. Het zal bestaan uit een zelfstudiepakket en drie contactdagen. De hoofdlijnen 

zijn beschreven in het schrijfplan "cluster administratie" (Bijzondere bijdrage ICR 2000/2001) 
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Cluster bankproducten 

Module Bankleer 

De module heelt als doe! de cursist inzicht te geven in welke bancaire diensten kunnen worden mis-

bruikt voor het criminele circuit. Aan de orde komen thema's als balans, risicomanagement, integriteit, 

emissies, bancaire fraude en witwassen. Voor de ontwikkeling van de module is samcnwerking gezocht 

met het NIBE/SSV. Vanaf het voorjaar 2001 is de module beschikbaar. Ze bestaat uit zelfstudie op basis 

van het bock `Bankbedrijf: kemfuncties en taakuitoefening' en een vierdaagse training. 

Cluster recht 

Module ondememing en strafrecht 

Met de OU is gesproken over het ovememen van de module 'Ondememingsrecht en rechtsperso-

nenrechr. Over de prijs kon geen overeenstemming worden bereikt. De geplande uitvoering voor het 

najaar 2000 kon geen doorgang vinden. In het voorjaar van 2001 was de module gerecd. De doelgrocp 

wordt gevormd door rechercheurs en/of specialisten bclast met min of meer complexe (financielc) 

onderzoeken waarbij ondernemingen zijn betrokken. Het doel is de kennis vergroten van de juridische 

organisatie van ondernemingen en hun administratieve verplichtingen. Aan de orde komen thema's als 

daderschap van rechtspersonen, sanctiemogelijkheden en de effectiviteit daarvan. De module bestaat uit 

100 uur zelfstudie en drie contactdagen (inclusief tentamen). 

Module civiel recht 

Het doe van de module is leren verbanden te leggen en probleemoplossend te werken en aan te stu- 

Aan de orde komen thema's als : overeenkomsten-, verbintenissen-, goederen- en zekerheidsrech-

ten, en burgerlijke rechtsvordering. Begin 2001 is een bescheiden start gemaakt met de ontwikkeling. 

Daartoe is de samenwerking gezocht met de Erasmus Universiteit. Dc module zal waarschijnlijk gaan 

bestaan uit zelfstudie afgewisseld met vier tot zes contactdagen. De studiebelasting gaat naar verwach-

ting 100-150 uur bedragen. 

Module strafrecht en strafvordering 

Voor het ontwikkelcn van den module is cveneens samenwerking gezocht met de Erasmus 

Universiteit. Dc inhoud van de module moest in novetnber 2001 nog worden vastgesteld. 

Module internationale rechtshulp financieel rechercheren 

Dc module is een aangepaste vonn van de algemene cursus Internationale rechtshulp. De doelgroep 

bestaat uit de meer ervaren rechercheur die belast is met Internationale onderzoeken. Deelnemers leren 

de positie als opsporingsambtenaar kennen in intemationale rechtshulp en leren rechtshulpverzoeken 

voor te bereiden. Met de OU is getracht tot overeenstemming tc komen over het schrijven van lesmate-

riaal. Dat is op basis van de kosten nict gelukt. Onder leiding van het hoofd van de vakgroep FR is door 

twee medevverkers van de vakgroep algetnene recherche de ontwikkeling ter hand genomen. De basis-

module is, zij het met enige vertraging, gereed. Het cursusmateriaal omvat een zelfstudiepakket (20 uur) 

waarna dric dagen contactonderwijs volgen, waarin op basis van de bestudeerde theorie, praktijksitu-

aties worden behandeld. De applicatiemodule is nog in ontwikkeling, maar wordt reeds uitgevocrd als 

tijdelijke module (I dag) (Bijzondere Bijdrage ICR 2000/2001) 

11.6.5 Applicatiemodulen niveau 4/5 

De applicatietnodulen zijn bedoeld om het al wel aanwezige niveau op onderdelen te voorzien van 
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aanvullende deskundigheid. Ze hebben daarom een dubbele niveauaanduiding (4/5). Ze maken geen 
deel uit van het reguliere onderwijspakket voor financieel rechercheren. 

Faillissementsfraude 

Doelgroep: financieel rechercheurs. Doelstelling is het vergroten van de kennis op het gebeid van 

Nederlandse ondememingsvormen. Faillissementsfraude wordt in het perspectief van de opsporing 

geplaatst. Deze module gaat o.a. in op insolventie, faillissement, surseance en schuldsanering, beschik-

king, beheer beslag, executie en afwikkeling. De rot en de positie van banken in het faillissement en de 

rot van de faillissementscurator zijn eveneens programmaonderdelen. Deze vierdaagse module (2 x 2 

dagen) wordt gegeven in samenwerking met het IFT Zuid Nederland.(Nieuwsbrief 2001-3) 

Telecom fraude 

Doelgroep: (financieel) rechercheurs en medewerkers van de afdeling Risk en/of Security uit de 

telecomsector. De module schetst vanuit de techniek en te leveren diensten en producten, de werking 
van de markt. Geeft een schets van de fraudevormen, te relateren aan de telecommunicatie en het juri-

disch kader. De module bestaat uit een training van twee dagen en wordt gegeven in samenwerking met 

het IFT Noord Nederland en de telecomsector. (Nieuwsbrief 2001-3) 

Strafrecht/strafvordering 

Doelgroep: financieel deskundigen, die horizontaal zijn ingestroomd en weinig of geen ervaring 

hebben met opsporingscapaciteit. Doel van deze module is de deelnemers inzicht te geven in het mate-

rieel strafrecht en de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar. Aan de orde komen aspecten van het 

materieel strafrecht als wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid, opzet en beperking en uitbreiding van 

strafbaarheid in relatie tot de fraudeartikelen en artikel 140sr. In het strafrechtelijk deel gaat het o.m. 

over de legaliteitseis, verdenkingscriterium, voortgezette toepassing of samenloop van bevoegdheden in 

relatie tot regelingen als de financiele onderzoeksbevoegdheden, de bewijsregeling en beslissingen door 

de strafrechter. De cursus die deels bestaat uit zelfstudie en deels uit vier niet opeenvolgende contact-
dagen, wordt uitgevoerd in samenwerking met de vakgroep Recht van de Erasmus Universiteit en is 

gebaseerd op het lesmateriaal van de Open Universiteit. Uitvoering is gepland voor maart 2002. 

(Nieuwsbrief 2001-3, Bijzondere Bijdrage ICR 2000/2001) 

Politievaardigheden 

Doelgroep: financieel rechercheurs, niet afkomstig van de politic, die nog weinig kennis hebben van 

opsporen. Doel is de deelnemer inzicht te verschaffen in de organisatie van een grootschalig recher-

cheonderzoek, de dossieropbouw en de rol van financieel rechercheren daarin. Aandacht wordt 

geschonken aan de organisatie van een doorzoeking, de juridische aspecten en de feitelijke uitvoering 

daarvan. Studieduur is twee dagen. (Nieuwsbrief 2001-3) 

Orientatie financiele instellingen 

Doelgroep: functionarissen van justitie en politic die inzicht in en algemene kennis van de financie-

le sector willen verkrijgen. De module beoogt kennis te verschaffen van en inzicht te geven in functies 

en activiteiten van financiele instellingen, hun producten en de wettelijke en juridische kaders die voor 
hun functioneren van belang zijn. Hiervoor komen de volgende onderwerpen aan bod: functies, klanten 

en marketing, banken, verzekeraars en pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en beurzen. De studie-

last bedraagt 80-100 uur zelfstudie; de module is afkomstig van het NIBE/SVV. (Nieuwsbrief 2001-3). 
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Basiskennis buitenland justitie en politie 

Doelgroep: functionarissen van justitie en politic die op enige wijze in aanraking komen met bui-

tenlandse betalingstransacties, of die enige basiskennis willen verwerven over het handels- en be-

talingsverkcer met het buitenland. In dit zelfstudiepakket komen o.a. aan de orde: basisbeginselen van 

de buitenlandse handel: introductie van een fictieve bank, die voor het eerst relaties met het buitenland 

gaat onderhouden, rol van de bank bij het adviseren van clienten die zakcn doen met het buitenland, 

producten die banken hebben ontwikkeld your betalingsverkecr met het buitenland. Studiclast is onge-

veer 36 uur. De module is afkomstig van het NIBE/SVV. 

11.6.6 Education Permanente 

Deze opleiding is ontwikkeld door de Universiteit Neijenrode in samenwerking met o.a. de FIOD, 

grow ondememingen en B/CKC. In september 2001 hebben voor de [week maal bij wijze van pilot 

een aantal vertcgenwoordigers van de politic aan due opleiding van de belastingdienst declgenomen. 

Op basis daarvan wordt beoordeeld of de opleiding wordt opgenomen in het reguliere programma voor 

de politic (Project FR, 2001c, 14). Verschillende thema's worden bchandeld: financieel rechercheren, 

fraudevonnen, fiscaliteit en strafrecht. 

De cursus is oorspronkelijk bcdoeld voor functionarissen met een accountantsachtergrond, juristen en 

medewerkers met basiskennis op het gebied van financieel recherchercn en fraude. 

11.6.7 Opleiding voor leidinggevenden 

Voor het management van politic en OM zou een ovcrzichtsopleiding worden samengesteld die het 

adequaat aansturen van financieel onderzock zal ondersteunen. In de opleiding ontwikkelen door 

LSOP en SSR) mocst aandacht worden bestecd aan de inzct, haalbaarheid, het resultaat, de atbreukrisi-

co's en de juridische implicaties. Voor de opleidingen dienden eindtermen en taakprofielen tc worden 

ontwikkeld (project FR, 1998e, 10). In december 1998 werd een spoedige aanvang van de opleidings-

ontwikkeling verwacht. Daarna maken de voortgangsrapportages geen melding meer van verdere ont-

wikkeling. Het document Bijzondere Bijdragen 2000/2001 van het ICR vemieldt dat ontwikkcling 

samen met de SSR zou plaatsvinden. Door de afzonderlijkc ontwikkelingslijn van dc SSR is de oplei-

ding voor leidinggevenden achterwcge gebleven (ICR, 27 oktober 2001, 71). 

11.7 Resultaat niveau 6 

De opleidingen op niveau 6 zijn postdoctorale studies betreffende opsporing van financiele aspec-

ten van misdaad. Ze zijn bedoeld voor medcwerkers met een academische achtergrond (accountancy, 

bedriffsceonomie, rechten) en staan open voor deelnemers uit de publieke en private sector. Er waren 

tot het najaar 2001 twee opleidingen op nivcau 6 ontwikkeld (project FR, 2001c, 14): 

• door de Universiteit Leiden en het samenwerkingsverband Nivra/Neijenrode; 

• door de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De eerste opleiding is modulair opgebouwd met twee stromen: een accountancyapplicatie voor de 

jurist en een juridische applicatie voor de accountant (opleiding tot Forcnsisch Accountant). De cind-

termen warden vastgesteld door de Universiteit Leiden en door het FORAC". Per 1 maart 1999 zijn de 

cerste cursistcn van start gegaan. De ministers van Justine en van BZK hebben zich ieder garant gesteld 

voor 175.000,- voor het doorgaan van de eerste oplciding. De doelgroep bcstaat in eerste instantie uit 
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de afgestudeerde registeraccountant. De opleiding wil voorzien in de behoefte aan expertise op het 

gebied van de forensische accountancy en het financieel rechercheren. Eveneens wil het afgestudeerde 

registeraccountants/forensisch accountants een opstap te bieden voor de opleiding tot meester in de 

rechten. In september 2000 is een tweede groep met de opleiding aangevangen. 

De tweede opleiding leidt op voor de titel Certified Forensic Auditor (CFA)". De opleiding duurt 

voor afgestudeerde economen en juristen twee jaar, waarvan het laatste jaar gezamenlijk wordt gevolgd. 

Accountants volgen een aparte opleiding van een jaar (per week een dag onderwijs en anderhalve dag 
zelfstudie). De aanvankelijke start van de opleiding per februari 1999 is opgeschoven naar september 

1999. Het doe van de opleiding is 'het aanbieden van een multidisciplinair vakkenpakket gericht op het 
forensische fraudeonderzoek op wetenschappelijk niveau. De opleiding beoogt primair een weten-

schappelijk theoretisch kader te scheppen voor de praktijk van de forensic auditor.' Wegens gebrek aan 

deelname is de opleiding die in september 2001 zou starten, geannuleerd. 

11.8 OM en ZM 

11.8.1 Ontwikkelingsproces en planning 

Het zelfstudiepakket op niveau 3 is voor OM en ZM aangepast en op 1 september 1999 opgeleverd. 

De kosten voor aanpassing zijn betaald uit het nog resterende ontwikkelbudget van het ICR. In eerste 

instantie was het verplichte leerstof voor officieren van justitie en parketsecretarissen. Examinering 

geschiedde door het CEP (project FR, 2000a, 15). 

Voor het ontwikkelen van opleidingen binnen de rechterlijke macht zijn in 1999 voorbereidingen 

gestart voor het project Functiegericht Opleiden Zittende Magistratuur (FOZM). Door wisseling van de 

projectleider FOZM is in het voorjaar van 2000 vertraging ontstaan (Project FR, 2000b, 14). 

Bij brief van 2 november 1999 zijn aan de SSR financiele middelen ter beschikking gesteld voor het 

ontwikkelen en uitvoeren van een traject financieel rechercheren. 

Vanaf begin 2000 heeft het OM een eigen ontwikkelingslijn gekozen. De afzonderlijke ontwikke-

lingslijn door de SSR wordt in maart 2000 ingevuld door voor het OM een projectleider opleidingen 
FR aan te stellen bij de SSR. Er volgt de instelling van een klankbordgroep. Als externe begeleiding 

wordt gekozen voor het CITO. Door de klankbordgroep zullen worden ontwikkeld (Project FR, 2000b, 

13): 

• een geIntegreerd voorstel voor de functies van OVJ en parketsecretaris op niveau 3 en 4; 

• een voorstel voor de functies van gespecialiseerd OvJ en parketsecretaris op niveau 5; 

• een voorstel voor speciale functies op niveau 6 (forensisch accountant en OvJ met bijzondere spe-
cialismen). 

Per 1 juli 2000 gaat het project opleidingen financieel rechercheren OM van start voor anderhalfjaar 

(SSR, 2001a, 3). Daarvoor wordt een afzonderlijke projectleider aangesteld. 

I 77 Overlegorgaan van forcnsische accountants uit de publicke en private sector, onder toezicht van het NIVRA 
I 78 Erasmus universitcit Rotterdam, Oplcidingscentrum voor Recht en Praktijk, postdoctorale opleiding Forensic Auditing, 1999-2001 185 



Met ingang van 1 juli 2001 stopt de SSR met het verstrekken van het zelfstudieprogramma niveau 

3". Het studiecentrum acht het programma niet geschikt voor het opleiden van 0M-medewerkers. In 

1999 en 2000 bcstond Cr voor het pakket nog grote belangstelling maar in 2001 nam dat fors af (2000c, 

15). Het pakket zal nog wel worden gebruikt als instaptoets voor andere opleidingen (SSR, 2001a, 2). 

De SSR heeft ook de indeling in de deskundigheidniveaus uit het eindrapport FR losgelaten (Project FR, 

20016, 15). 

De SSR heefl in 2000 en 2001 samen met het BLOM, het BOOM, de registratiekamer en het OM, 

onder begeleiding van de CITO-groep Consultancy & Services het profteldocument en eindtermendo-

cument FR voor arrondissementsofficieren opgesteld (SSR, 2001c). In september 2000 is gestart met 

cen themadag, gevolgd door een presentatie voor de implementatiestuurgroep in november 2000. Find 

januari 2001 zijn de eindtermen voorgelegd aan het veld. Het gaat om een inhoudelijke blauwdruk voor 

het opleidingstraject FR. Vijf resultaatgebieden worden onderscheiden met een prestatie-indicator en 

een inhoudsdomein: 

• wet- en regelgeving; 

• maatschappclijk-juridische oingeving; 

• economisch-juridische aspecten; 

• management van financicel onderzoek; 

• afdoening van ontnemingszaken. 

In 2001 ontstaat Cr enige spanning over de toetsverplichting voor leden van OM en ZW°. De imple-

mentatiestuurgroep heeft het College daarover als geadviseerd dat het aanbeveling verdient om (volgens 

brief van 22 november 2001): 

• de basiscursus FR op te nemen in de RAIO-opleiding en die van parketsecretaris en gerechtssecre-

taris; 

• het opnemen van de basiscursus als vereiste voor benocming van arrondissementsofficieren; 

• aan alle opleidingen FR betretTende OM cen eindtoets verbinden; 

• het curriculum van OvJ integreren in het bestaande loopbaanbeleid; 

• cen inhaalslag te plegen voor zittende eden OM en rechters. 

Als de opleiding voor RAIO wordt aangepast is een inhaalslag nodig voor reeds benoemde OvJ's en 

rechtcrs. Voor 2002 werden twee extra cursussen noodzakelijk geacht. De brief noemt dit als dc laatste 

karts om het fenomeen financieel rechercheren een extra en finale impuls te geven. 

In 2001 constateert de SSR dat het opleidingentraject financicel recherchercn destijds is opgesteld 

op basis van uitkomsten aangereikt door.diverse medewerkers van verschillende IFT's tijdens de mode-

ratiedag van 25 september 2000. Achteraf vraagt de SSR zich af of dit schema niet te ambitieus is 

geweest gelet op de huidige concrete ervaringen bij enkele cursussen (SSR, 200 I b). 

Ondanks dat het ontwikkelen van cursussen financieel rechercheren binnen de vakgroep strafrecht 

van de SSR hoge prioriteit gekregen, duurt de ontwikkeling langer dan verwacht. Als redenen worden 

daarvoor aangegeven (SSR, 2001  b): 

• het opzetten en ontwikkelen volgens de FOOM-methodiek vergt veel overleg en dus tijd; 

• bij het uitzetten moet rekening worden gehouden met de beschikbare tijd van de deelnemers; 

• het onderwerp financieel rechercheren is nog steeds een vreemde eend in de juridische bijt. 

79 Brief SSR am !CIS, LW/1(7.2. 24 juli 2001 
80 College van Peds. PaG/C/1256, 22 november 2001: •Door beleidsmakers en doeenten binnen de SSR wordt dagelijks op basis van prak- 
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11.8.2 Prod ucten 
Zelfstudiebundel 

Doelgroep: arrondissementsofficieren van justitie en parketsecretarissen. Het is een gezamenlijk 

product van het SSR en LSOP. Aan diverse vormen van beslag wordt aandacht besteed. De cursus is 

gericht op de definitie van financieel rechercheren zoals door de politie gehanteerd en derhalve minder 

geschikt voor OM-ers, die niet alles zelf hoeven te kunnen en te weten op financieel gebied. Het pak-
ket werd aangeboden om binnen het OM meer bekendheid te geven aan ontneming door basiskennis aan 

te bieden (SSR, 2001a). 

Basiscursus Financieel rechercheren 

Doelgroep: Senior parketsecretarissen, arrondissementsofficieren van justitie en rechters. De cursus 

heeft als doe basiskennis te verschaffen over de verschijningsvormen van financieel rechercheren en de 

toepassing van forensische expertise en .  speciale procedures. Het biedt een inleiding op diverse ver-

volgcursussen. Naast de (on)mogelijkheden van forensische expertise en de wijze waarop door middel 
van de HARM-procedure witwaspraktijken kunnen worden opgespoord en vervolgd, worden juridische 

knelpunten behandeld. De cursus omvat vijf aaneengesloten dagdelen en een dagdeel voorbereiding. De 

cursus is zoveel mogelijk gericht op interactieve deelname van de cursist door middel van discussie en 

casuIstiek (SSR, 2001b). 

Voordeelsontneming I en II 

Doelgroep: Arrondissementsofficieren van justitie en parketsecretarissen. De cursus wordt gegeven 

in nauwe samenwerking met BOOM. Voordeelsontneming 1 is een algemene cursus, voordeelsontne-

ming is hierop een verdieping. Beide cursussen werden in 2001 gereviseerd in verband met wetswij-

zigingen (SSR, 2001a). 

Bankkennis 

Doelgroep: arrondissementsofficieren van Justitie, parketsecretarissen, secretarissen ressortsparket. 

Doel van de cursus is het verkrijgen van algemene kennis van het bankwezen die nodig is, zowel bij de 

behandeling van strafzaken, als van civiele zaken. Het vormt een noodzakelijke voorbereiding op de 

cursus Bankleer. De cursus bestaat uit een themadag waarin middels inleidingen en workshops diverse 

thema's aan de orde komen zoals: kernactiviteiten banken, toezicht op banken, trends in banking en vei-

ligheids- en fraudeaspecten binnen de bankwereld. Voorafgaande aan deze dag wordt de cursist geacht 

het zelfstudiepakket te hebben bestudeerd. Hiermee komt de totale studielast op zes dagen. De in 2001 

doorgevoerde revisie, waardoor de cursus beter aansluit op de praktijk, is positief ontvangen. (SSR, 

2001b) 

Bankleer 

Doelgroep: ervaren arrondissementsofficieren, senior parketsecretarissen complexere zaken, kern-

team(zaaks)officieren, financieel rechercheren specialisten. Het betreft een vierdaagse cursus, vooraf-

gegaan door een verplichte toets (SSR 2001b, nieuwsbrief 2001-3). 

Economisch strafrecht 

Nog in ontwikkeling (SSR 2001b). 
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Financieel rechercheren voor specialisten 

Doelgroep: ervaren arrondissementsofficieren, senior parketsecretarissen complexere zaken, kern-

team(zaaks)officieren, financieel rechercheren spccialisten. Per peildatum van deze evaluatic was een 

pilot in voorbereiding voor 2001. De Erasmus Universiteit van Rotterdam is gevraagd hiervoor een aan-

zet te geven. Het voorstel bevat drie (intcractieve) workshops van elk twee dagdelen. De onderwerpen 

zullen wordcn belicht vanuit de financieel administratieve optiek (accountancy). De eerste workshop, 

Corruptie en Moneylaundering, heefl tot doel het bewustzijn te verhogen van de gevaren van corruptie 

en de met economische criminaliteit verbonden witwaspraktijken. De tweede workshop, Manipulatie en 

Fraude, gaat in op gedrag van verschillende partijen die betrokken zijn bij organisaties en de gevolgen 

van dit gedrag voor het manipuleren van financiele gegevens. Verder wordt ingegaan op de problema-

tick van fraude en de rol van de accountant bij het detecteren en melden van fraude. Doelstelling van de 

derde workshop, Beheersingsstructuur van organisatics - interne controle van bedrijfsprocessen, is 

inzicht te verkrijgen in de opzet van systemen van interne controle van bedrijfsprocessen (SSR, 2001b). 

Cursussen voor specifieke fraudeterreinen 

Themadag intemet- en telecomfraude 

Doelgroep: arrondissementsofficieren en (senior) parketsecretarissen. Deze dag heeft tot doel een 

juridisch kader aan te geven voor de bestrijding van internet- en telecomfraude. Er wordt aan de hand 

van praktijkvoorbeelden nader ingegaan op de problematiek. Voorkennis op basis van de cursus tele-

communicatie en opsporing is vereist. Door een aantal deelnemers werd aangegeven dat de cursus niet 

juridisch genoeg zou zijn (SSR, 2001b). 

Cursus fiscale en douanefraude 

In ontwikkeling (SSR, 2001b). 

Verzekeringsfraude 

Doelgroep: leden OM en ZM, parketsccretarissen en gerechtssecretarissen. Deze eendaagse modu-

le is gericht op de structuur en grondbegrippen van de verzekeringsbranche, dc inrichting van het pri-

vate- en publieke behecrsproces en de samenwerking op dat gebied en de verschijningsvorm verzeke-

ringsfraude. Thema's die aan de orde komen zijn: wegwijs in verzekeringsland, de inrichting van het 

fraudeloket bij het verbond van vcrzekeraars en het door verzekeraars gehanteerde fraudeprotocol, spe-

cifieke vonnen van fraude als branden en fraude door de beroepsgroep en tot slot de rol van het OM bij 

verzekeringsfraude. 

Ervaringen met de pilot hebben als kritiekpunt opgeleverd dat de inhoud niet juridisch genoeg zou zijn. 

(SSR, 2001b). 

Faillissementsfraude 

Eind november 2001 is de cursus voor het eerst gegeven. Dezc cursus is nog niet vermeld in de bro-

chure 2002, maar zal gczien de grote belangstelling via de SSR nieuwsbrief in 2002 nogmaals worden 

uitgezet (SSR, 200Ib). 

Sociale zekerheidsfraude 

Wordt gerevisecrd (SSR 2001b). 
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11.9 Vraag en aanbod 

Om een inschatting te kunnen maken van de effectiviteit van de opleidingsinspanningen betreffen-

de financieel rechercheren, is het op zijn minst noodzakelijk te weten hoe groot de vraag naar dit type 

opleidingen is. Kwantificering van die vraag vinden we in de grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal 

wel hier en daar terug op het niveau van een afzonderlijk onderdeel, maar voor wat betreft de totale 

opleidingsbehoefte geven slechts twee bronnen een indicatie. 

De eerste vinden we in het Implementatieplan Project FR van 1999. Tabel 7 geeft een overzicht van 

de vraag naar opleidingen per deskundigheidsniveau. 

TABEL 7: PROGNOSE AANTAL CURSISTEN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU 

MTV III MIMI] MEM 

3 	 6000 	 800 	700 

4 	 2000 	 600 	400 

5 	 400 	 200 	 100 

6 	 p.m. 	 p.m. 	p.m. 

Lcidinggevenden 	? 	 ? 	 ? 

BRON: IMPLEMENTATIEPLAN PROJECT FINANCIEEL RECIIERCHEREN, JULI 1999 

De aantallen hebben betrekking op zittend personeel. Nieuw op te leiden medewerkers zullen de 

leerstof in de gewijzigde basisopleidingen meekrijgen. Een onderbouwing van de aantallen wordt niet 

gegeven. 

Het Raamplan ICR (1999a, 2-3) komt ook tot een prognose die is opgesteld op jaarbasis, en gaat 

alleen uit van de politie: 

• niveau 3: 1000; 

• niveau 4: enige honderden; 

• niveau 5: 100; 

• niveau 6: enige tientallen. 

Ook deze inschatting van de vraag is niet onderbouwd. 

Op basis van de registraties van de opleidingsinstituten en de voortgangsrapportages van het project 

FR, is getracht een inschatting te maken van het aantal cursisten dat tijdens de projectperiode heeft deel-
genomen aan opleidingen betreffende financieel rechercheren. Dat was geen gemakkelijke opgave 

gezien de onbetrouwbaarheid van de registraties (zie § 1.9). 

De cijfers uit de verschillende bronnen spoorden niet met elkaar, de peildata kwamen niet overeen, 
of de opgegeven aantallen bedroegen de aanvragen voor deelname en niet de feitelijke deelname. 

Voorzover de verschillen niet konden worden verklaard of weggefilterd, is de opgave aangehouden van 

het instituut dat de opleiding heeft verzorgd. Waren de opgaven van het instituut in strijd met elkaar, dan 

is het hoogst opgegeven aantal aangehouden. Een onderverdeling naar cursisten over de verschillende 
jaren kon voor de ene module wel en voor de andere niet worden gemaakt. Het onderscheid is om die 

reden geheel weggelaten. 
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TAIPEI. 8: CURSUSDEELNAME 1CR, SSR, LEIDEN CS, ERASMUS, EN TIJDPLIJKP VOORZIENING 

OVER I JANUARI 1997-30 APRIL 200F 

31=11111 Mal 
Niveau 3 

FR3 

Niveau 4 

2694 175 

CAR/FR inhaalmodule 

Ontneming 4 

Fraude 4 

Moneylaundering 

Niveau 5 

Boekhouden voor opsporingsambtenaar 	 15 

Basiscursus Operationeel Fraudecotirdinator verzekeraars 	 19 

EU-tl'aude 	 154 

Faillissementsfraude 	 23 

Fraudebasis 	 204 

Ondernemingsfraude/Onderneming en strafrecht (TV: 20) 	 150 

Plukze 	 179 

Controletechniek (TV) 	 28* 

Balansanalyse (TV) 	 9* 

Bankleer (TV) 	 24* 	 29 

Faillissementsfraude (TV) 	 23 

Telecomfraude (TV) 	 6* 

Strafreeht/strafvordering (TV) 	 23* 

Origntatie finaneiéle instellingen (TV) 	 20* 

Internationale rechtshulp (TV) 	 49* 

Basiskennis buitenland (TV) 	 34* 

Education permanente 	 13 

Niveau 6 

Leiden/ Nivra/Neijenrode 

Erasmus 	 3 	 2 

Specifiek OM 

Vcrdiepingseursus Bauble 

Voordeelsontneming I 

Voordeelsontneming II 

Economise"' strafrecht 

Sodale zekerheidfraude 

Algemeen 

Politievaardigheden 

• AANIALIMIOR lolL 

URI/001N: 

• VIRIMAANDSPAPPORTAGES PROJECT FR 

• Orcavia• ICR, SSR. CEP. LEIDENiNIVRALNLIEN1(01)1, ERASMUS 

80* 

118 

108 

362 

4 

11 

3 

47 

37 

14 

53 

8 

Totaal 4353 	 368 

PI Poildouni kon aid nivel- warden aangehouden. Do aanvraag Roar colcidingsplantsen had ook bevel& ing op cursussen die foilelijk ger-
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De cursisten die buiten de ICR, SSR, Leiden c.s., Erasmus en de Tijdelijke Voorziening hebben 

deelgenomen aan financiele opleidingen komen niet in het overzicht voor. 

Kortom, de tabel betreft een reconstructie die is samengesteld uit meerdere bronnen. Omdat veel cur-

sisten meerdere opleidingen hebben gevolgd, mag het aantal deelnemers niet worden gelijkgesteld aan 

het aantal verschillende medewerkers dat heeft deelgenomen. Bij de interpretatie van de cijfers moet 

meer dan de gewone voorzichtigheid worden betracht. 

Bij benadering is aan te geven hoeveel verschillende medewerkers van de politie tijdens het project 

FR met een opleiding financieel rechercheren zijn bereikt. In ieder geval betreft dat de deelnemers aan 

het zelfstudiepakket niveau 3. Voor alle opleidingen geldt dat een aantal cursisten aan twee of meer 
opleidingen heeft deelgenomen. Op basis van het deelonderzoek dat wij hebben uitgevoerd (zie § 11.12) 

is een gemiddelde verhouding van 1,3 cursus per persoon verdedigbaar. Dat komt neer op ongeveer 

3300 unieke deelnemers. 

Ter vergelijking is de doelgroep voor de opleidingen financieel rechercheren binnen de politie 

(Faber/Hobeon, 2000, 50) afgezet tegen het aantal unieke deelnemers. Het administratief-technisch per-

soneel buiten beschouwing gelaten, komen wij over de periode 1997-april 2001 tot een deelnameper-

centage aan de opleidingen voor financieel rechercheren van 12,7%. 

TABEL 9: POLITIESTERKTE SCHAAL 7-10 PER 31 DECEMBER 1999 

11.10 Begroting 

COININI=11 WIN 

7 

8 

9 

10 

11.040 

10.909 

3.120 

1.003 

1.661 

997 

761 

525 

Totaal 26.072 3.944 

BRON: BZK, ARD. BEDRUESVOERING EN TOEZICHT 

Het Eindrapport FR was niet voorzien van een totaalbegroting. In de eerste globale planning van het 

project FR (1997e,1) wordt een globale benadering geschetst voor de opleidingskosten naar analogie 

van het Project Behling. Naar verwachting zou f 500.000,- nodig zijn voor de ontwikkeling van wat 

toen nog (conform aanbeveling FRI) werd gezien als een leergang. De uitvoeringskosten werden 

geraamd op f 250,- per deelnemer per dag. Jaarlijks zou dat totaal uitkomen op f 1 miljoen. Na 5 jaar 

zou de opleidingsachterstand zijn ingehaald en werd verwacht te kunnen worden volstaan met 

f 500.000,- per jaar. 

Bij de uitwerking van de aanbevelingen naar taakveld is in het Implementatieplan van het project 

FR (1999c, 12) een meer gedetailleerde begroting opgenomen voor de ontwikkeling van opleidingen. 

Die is gebaseerd op een door de SSR en het ICR gemaakt financieel overzicht. De totaalbegroting gaat 

uit van een aantal randvoorwaarden waarvan de belangrijkste kort worden samengevat (Project FR, 

1999c, 12): 
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• Het Eindrapport FR en de rapportage van de klankbordgroep deskundigheid staan centraal bij de 
opleidingsontwikkeling. 

• Als opleidingen binnen het huidige budget moeten worden ontwikkeld, zullen bestaande opleidin-

gen komen te vervallen. 

• De cursist staat centraal, niet de docent. 

• De opleidingen hebben een venvachte doorlooptijd tot 31 december 2000. 

• Aanpassing van opleidingen voor medewerkers van de BOD'en is niet in de begroting opgenomen. 
• De voorfinanciering van opleidingen is niet betrokken in de begroting. 

• Het afnemen van cen opleiding houdt automatisch het afleggen van een examen in. 

• Voor het OM is niveau 3 niet meegenomen in de begroting. 

• Waar mogelijk worden de opleidingen en modulen op nivcau 2 en 3 gezamenlijk ontwikkeld. 

In label 10 is de begroting opgenornen. De moduleontwikkeling is gebaseerd op f 30.000,- per 
moduledag. 

TABEL 10: BEGR0T1NG OPLEIDINGONTWIKKELING FR 1 MEI 1999-31 DECEMBER 2000 ON f) 

LORE mvni 
Overhead 

Ondenvijskundige 	_ 

M oduleontwikkeling 

Opleiding leidinggevende 

Mediaontwikkeling 

55.000 

170.000 

2.310.000 

90.000 

500.000 

Totaal 	 3.125.000 	1.460.000 	4.585.000 

BRUN: IMPLEMENTATIT.N AN P FINANCIL L RECIIER( FIE.RE N, JULE 1999 

100.000 

120.000 

900.000 

90.000 

250.000 

De eerste toekenning aan het ICR van f 550.000,- been plaatsgevonden per 1 december 1999 01 . In 

oktober 2001 heeft het ICR een uitgebreide verantwoording gepresenteerd van de door haar ontvangen 

bijzondere bijdragen voor opleidingsontwikkeling (ICR, 27 oktober 2001). 

Bij brief van 2 november 1999" is de SSR 1,21 mm. toegekend, waarvan 1 mm. voor ontwikkelen 

van modules t.b.v. het basispakket, noodzakelijke investering en inzet externen in 2000 en 2001. 

11.11 De samenhang in functies en opleiding 

g2 Brief minigtene van Justine, 804651/599/AK, 1 december 1999 

192 	1 g3 College van PG's. 1999110389, 2 november 1999 

155.000 

290.000 

3.210.000 

180.000 _ 	. 
750.000 

In de drie noordelijke politieregio's is in 2001 het initiaticf genomen om de deskundigheidsontwik-

keling op het niveau van financieel rechercheren in een gezamenlijk perspectief te plaatsen van alle poli-

tie-eenheden die zich op een of andere wijze van het instrument bedicnen. De volgende constateringen 

waren aanleiding voor het initiatief (IFT-Noord, 2001, 4): 

• de kennisvemmerdering van de politic op het terrein van FR wordt vooral benaderd op het niveau 

van de individuele medewerker, en niet vanuit de verschillende organisatorische niveaus; 

• door het mobiliteitsbeleid vloeit kcnnis op individueel niveau vaak `weg'; 

• er zijn te weinig opleidingsmogelijkheden waardoor kennis schaars is; 

• de feitelijke inzetbaarheid van medewerkers in detacheringsfuneties wordt beperkt wanneer zij in 



die functies ook nog allerlei opleidingen moeten volgen; 

• het rendement van het volgen van opleidingen door medewerkers in detacheringsfuncties is beperkt 

gezien de verhouding tussen opleidingsperiode en de verblijfsperiode in het onderdeel. 

Gezamenlijk hebben vertegenwoordigers van het kernteam Noord-Oost Nederland, dc BFO Noord 

Nederland, het IFT Noord Nederland en de regiokorpsen Friesland/Groningen/Drenthe, de nota 

`Financieel rechercheren breed gezien' opgesteld. De nota gaat uit van mogelijkheden tot onderlinge 

afstemming op basis van de raakvlakken die bestaan tussen de diensten voor wat betreft het financieel 

rechercheren. Gepleit wordt om in de functieopbouw en formatieplanning niet alleen te kijken naar het 

eigen onderdeel, maar samenhang te creeren tussen de onderdelen. De opstellers van de nota staan een 

gelaagde opbouw voor waarbij over de grenzen van de verschillende onderdelen binnen de politie wordt 

gekeken (zie tabel 11). 

TABEL 11: VOORSTEL INTERORGANISATORISCHE (GELAAGDE) OPBOUW FINANCIEEL RECHERCHEREN 

district 	divisie 	BFE 	I FT 	kern tea m 

Taakaccenthouder 

Recherche assistent 

Tactisch rechercheur 

Financieel rechercheur A 

Financieel rechercheur B 

Financieel rechercheur C 

Financieel rechercheur D 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

8 

2 

2 

2 	 1 

BRON: FINANCIEEL RECHERCHEREN BREED GEZIEN, 15 MEI 2001 

De tabel geeft aan welke functies op welk organisatorisch niveau zouden moeten voorkomen. 

Eenduidigheid in de noodzakelijke kennis per functie zou tot een beter inzicht leiden in de behoefte aan 

opleidingen. Gekoppeld aan de functies hebben de opstellers van de nota daarom ook gekeken naar het 

aanbod van opleidingen. Men heeft aangesloten bij de ontwikkeling van het nieuwe Politieonderwijs 

2002. 

Dat !evert een opleidingen-functiematrix op die, wanneer de feitelijke personeelsbezetting en reeds 

bestaande deskundigheid er naast zou worden gezet, direct de opleidingsbehoefte weergeeft. 

De nota gaat niet zo ver, maar het incalculeren van detacheringstermijnen en het afstemrnen van 

mutaties tussen organisatorische eenheden onderling, zouden kunnen worden toegevoegd zodat een 

integrale formatieplanning ontstaat. 
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Financieel 	Boekhouden opsporingsambtenaar 	 • 

Praktijkdiploma bockhouden 	. 

Controlc tcchnick opsporingsamblenaar 

Controlctechniek 	 • 

Orientatie financiele instellingen 	 • 

NIBE betalingsverkeer binnenland 	 • 

Financieel 	NIBE betalingsverkeer buitenland 

Ontneming niveau 4 	 • 

Berekening wyv 	 • 

Financiele analyse 	 • 

Juridisch 	Internationale rechtshulp 

Strafrecht/Strafvordering 	 • 

Cursus 1.1oV.1 	 • 

Civiel recht 	 • 

Specifick 	Financiecl recherchcren 5 	 • 	• 

Fraude cursus niveau 4 	 • 

Fraudecursus niveau 3 	 • 

Financicel rechercheren 4: 	 • 	• 

- fraudeniveau 4 

- ontneming 4 

- moneylaundering 

Zelfstudic FR 3 	 • 

• Duaal leertrajcct (stages) 	 • 	• 	• 

TABEL 12: OPLEIDINGEN-FUNCTIEMATRIX 

FINANCIEEL RECHERCIIEREN 
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Categoric 	Cursus 

BRUN: FINANCIER. RI CID RCHERRE ERR D GEZIEN, IN AIR 2001 

11.12 Deelonderzoek deskundigheid 

In het cindrapport FR wordt betreffende deskundigheid geconstateerd: 'Nog te vaak worth opgelcid 

zonder dat de daarbij verworven kennis voldoende wordt ingezet.' (Stuurgroep I997c, 9). Voor ons was 

dat aanleiding om nadcr te onderzoeken in welke mate de door middel van oplciding opgcdane kennis 

in de praktijk ook daadwerkelijk worth gebruikt. Als tweede vraag is daaraan toegevoegd in hoeverrc 

de verworven kennis over financieel rechercheren behouden blijft binnen politic en OM. Die vraag is 

ingegeven door dc inschatting van rcspondenten dat, als gevolg van zowel uitstroom als intern verloop, 

opgedanc kennis verloren gaat voor de organisatie eq. het organisatieonderdcel van waaruit de oplci-

ding is gcnoten. Vanuit deze vragen is eel) deelonderzoek vertrokken dat binnen de evaluatie van het 

project financieel rechercheren is opgenomen. Atte cursisten waarvan kon worden achterhaald dat ze tij-

dens de looptijd van het project FR een cursus gerelatcerd aan financieel rechercheren hebben gevolgd 

zijn in het deelonderzock betrokken. De gemiddelde netto-response was 30%. In § 1.8.3 is de opzet van 

het deelonderzoek en de response toegelicht. 



11.12.1 De doelgroep 
Om de gegevens voor politic en OM/ZM voor wat betreft de deelnemers aan de cursussen te kun-

nen vergelijken, is een onderscheid gemaakt naar dienstjaren. Opvallend is dat binnen de politic 66% 

van het aantal cursussen gevolgd is door deelnemers die inmiddels 20 of meer dienstjaren achter de rug 

hebben. Slechts 5% van de cursussen is gevolgd door mensen die momenteel nog geen 5 dienstjaren 

hebben. Er van uitgaande dat er geen verschil in beleving is tussen de mensen die de enquete niet en 

wel hebben ingestuurd, leidt dit tot de conclusie dat cursussen binnen de politic vooral zijn ingezet voor 

de meer ervaren politiemensen. 

TABEL 13: CURSUSDEELNAME ICR-AANBOD (EXCLUSIEF OM-DEELNAME) NAAR DIENSTJAREN (IN%) 

Minder 

dad 5 jaar 

5 tot 10 	10 tot 15 	15 tot 20 	20 tot 25 	25 jaar 	Totaal* 

jaar 	jaar 	jaar 	jaar 	of meer 

Boekhouden voor opspo-

ringsambtenaren (n=25) 

Controletechniek (n=38) 

EU fraude (n=66) 

Faillissementsfraude (n=37) 

Fraude 4 (n=61) 

Fraude basis (n=155) 

Fraudemanagement (n=52) 

Moneylaundering (n=150) 

Ondernemingsfraude (n=84) 

Ontneming 4 (n=86) 

Plukze (GC) (n=210) 

Politievaardigheden (n=11) 

Zelfstudie FR 3 (n=401) 

Diverse (n=15) 

5 	3 

3 	11 

8 	8 

2 	7 

3 

6 

5 	9 

7 

8 	7 

1 	3 

36 	9 

7 	9 

13 	7 

4 	16 

3 	13 

5 	12 

3 	8 

13 	16 

6 	14 

4 	8 

4 	17 

5 	18 

13 	12 

4 	15 

9 

12 	20 

13 

32 

42 

39 

27 

31 

39 

33 

33 

32 

35 

33 

18 

27 

7 

48 

34 

30 

46 

31 

38 

50 

32 

38 

26 

43 

27 

26 

60 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

101 

100 

100 

101 

99 

99 

101 

100 

Totaal (n=1391) 4 7 7 16 32 34 100 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES MET EXACT TOT 100 OP 

BRON: ENQUETE FABER (2002) ONDIER DEELNEMERS CURSUSSEN ICR EN EXAMENKANDIDATEN ZELFSTUD1EPAKKET CEP 

De resultaten voor opleidingen die zijn georganiseerd door de SSR geven een ander beeld te zien. 

Van de deelnemers aan opleidingen heeft 30% van de respondenten 20 dienstjaren of meer en 16% heeft 

minder dan 5 dienstjaren. Het is niet duidelijk waardoor het verschil zou kunnen worden verklaard. 

Theoretisch bestaan de volgende mogelijkheden. 

• De gemiddelde ervaring binnen de politic is hoger dan bij OM en ZM. 

• Het opleidingenbeleid van politic en OM is verschillend. De politic gebruikt opleiden om de groei 

van medewerkers te benutten; OM en ZM gebruiken opleidingen als middel om mensen te laten 

groeien. 

• De kenniscultuur is verschillend. Bij de politic is kennisverdieping een bekroning op de staat van 

dienst; binnen OM en ZM is opleiding is kennisvermeerdering gewenst wanneer het vak nog niet 

voldoende wordt beheerst. 

195 



7 s 

E 	- 8 , E 	
z 	t 

., z 
-8 	 • 
L,. 	

i 	 ,-E 
N 	

T.' 

'8 	je 	 g 
r 	 -.1 

Nri' 	i1 	 >8  Fondle 	 w 	 u; 	 E=" 

Beleidsfuneties 	 3 	2 	3 	2 	 2 	 12 

Diverse 	 2 	 2 	1 	I 	 6 

Gerechtssecretaris 	 1 	 1 	1 	 5 

OvJ 	 26 	2 	7 	8 	 1 	 49 

Parkersecretaris 	1 	51 	5 	5 	9 	6 	 I 	5 	3 	86 

Rechter/RC 	 2 	3 	2 	 I 	 8  

Totaal 	 I 	82 	12 	20 	23 	13 	3 	9 	3 	166 

TABEL 14: CURSUSDEELNAME SSR-AANBOD (INCLUSIEF UM-DEELNAME UIT ICR-AANBOD) NAAR DIENST-

JAREN (IN Vo) 

=Er 112r 
Verdiepingscursus 	 33 	 17 	 8 	42 	100 

Fraude (n=12) 
_ 

Bankleer (n=20) 	 10 	30 	35 	 10 	 10 	 5 	100 

Voordeelsontneming 	 13 	35 	 22 	 13 	 13 

gevorderden (n=23) 

Voordeelsontneming 	 15 	15 	23 	 8 	23 	 15 	99 

gevorderden (n=13) 

Hypotheek en verzekerings- 	 67 

fraude (n=3) 

Economisch strafrecht (n=9) 	11 	11 

Zelthtudie FR (n=82) 	22 	17 

II 

11 

33 

33 

16 

II 

17 

22 

17 

100 

100 

99 

100 

Totaal (n=165) 16 24 17 14 15 15 101 

* DOOR AFRONDING TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT OP TOT 100 

BRUN: IINQUETE FABER (2002) ONDER OM DEELNEMERS CURSUSSEN SSR, ICR EN CEP 

Functie 

De declnemers aan opleidingcn zijn ook ondervcrdeeld naar functie. Vanwege de kleine aantallen 

respondenten in sommige categrorieen, zijn in de tabellen de absolute aantallen vermeld. 

De oplcidingen binnen de SSR lijken vooral te worden gevolgd door parketsecretarissen. Het aantal 

opgeleide Ovi's blijil daarbij sterk achter. 

TABU 15: CURSUSDEEI.NAME SSR-AANBOD NAAR AARD VAN DE FUNCTIE (ABSOLUUT) 

Brum ENVIIURI FABER (2002) UNDER REELNENIERS CURS (IRS EN SSR 

De functiebenamingcn zoals die door de respondenten vanuit de politie op de vragenlijsten waren 

aanneven verschildcn sterk van elkaar. Om onderlinge vcrgclijking mogelijk te maken zijn ze gccon-

vcrtcerd naar functiecategorieen zoals opgenomen in de ccrste kolom van label 16. 
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Ftinetie  

District 

Leiding 	 1 	 1 	3 	1 	 3 	13 	22 

Coordinatie 	 1 	 1 	1 	 1 	2 	5 	11 

Ondersteunend recherche 	 2 	1 	 1 	1 	1 	3 	9 

Uitvoerend BPZ 	 1 	1 	 2 	6 	1 	1 	8 	1 	100 	121 

Uitvoerend recherche 	3 	3 	7 	4 	12 	44 	3 	9 	12 	14 	45 	87 	1 	244 

Uitvoerend FR 	 3 	1 	2 	2 	2 	1 	2 	1 	1 	15 

Divisie/Regionaal 

Leidinggevend 	 1 	2 	6 	3 	6 	4 	1 	23 

Coordinatie 	 1 	1 	3 	2 	1 	8 	3 	5 	3 	2 	10 	11 	3 	53 

Coordinatie FR 	 2 	2 	2 	1 	1 	3 	3 	1 	3 	2 	20 

Ondersteundend CIE 	1 	I 	5 	I 	3 	11 	3 	4 	5 	11 	13 	58 

Ondersteunend FR 	 6 	12 	7 	2 	7 	6 	25 	11 	11 	14 	3 	14 	1 	119 

Ondersteunend overige 	 1 	 2 	2 	2 	4 	9 	1 	21 

Uitvoerend recherche 	2 	6 	4 	24 	4 	11 	4 	8 	27 	39 	129 

Uitvoerend FR 	 6 	15 	17 	11 	12 	25 	18 	33 	30 	17 	24 	1 	8 	6 	223 

Bovenregionaal 

Leiding 	 1 	1 	2 	4 	8 

Coordinatie 	 1 	 5 	 4 	3 	13 

Ondersteunend CIE 	 1 	1 	1 	2 	1 	1 	6 	1 	6 	4 	24 

Ondersteunend FR 	 2 	1 	1 	2 	2 	3 	5 	1 	4 	1 	22 

Ondersteunend overige 	 3 	6 	2 	8 	1 	3 	23 

Uitvoerend recherche 	2 	6 	12 	8 	2 	23 	14 	25 	1 	36 	129 

Uitvoerend FR 	 5 	6 	4 	8 	2 	5 	1 	8 	8 	5 	5 	1 	7 	1 	66 

Onderwijs 	 1 	 1 	1 	2 	1 	1 	14 	21 

Overige 	 1 	1 	1 	 32 	35 

Totaal 	 26 	38 	67 	37 	61 	155 	52 	150 	84 	87 	210 	11 	416 	15 	1409 

Het meest wodt aan de opleidingen deelgenomen door het uitvoerend niveau dat werkzaam is bin-

nen de recherche en niet uitsluitend is belast met financieel rechercheren. Aan het zelfstudiepakket FR3 

wordt vooral deelgenomen door medewerkers uit de districten. Medewerkers uit de basispolitiezorg 

nemen in verhouding tot de algemene recherche iets meer deel. 

TABEL 16: CURSUSDEELNAME ICR—AANBOD (EXCLUSIEF OM—DEELNAME) NAAR AARD VAN DE FUNCTIE 

(ABSOLUUT) 

BRON: ENQUETE FABER (2002) ONDER DEELNEMERS CURSUSSEN ICR 

Op divisie/regionaal niveau is de belangstelling voor het zelfstudiepakket FR3 minder groot. Dat 

verschil loopt parallel met de doelgroep die wordt beoogd met het zelfstudiepakket (niveau 3). 

Vertegenwoordigers van de algemene recherche (uitvoering reCherche) nemen het meest deel aan de 

opleidingen betreffende financieel rechercheren. 
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11.12.2 De bruikbaarheid van kennis 

Wij hebben onderzocht in hoeverre het volgen van de aangeboden opleidingen volgens de (keine-

mers leidt tot bruikbarc kennis. Aan respondenten is gevraagd in welke mate men gebruik heeft gemaakt 

van de opgedane kennis in de functic die men vervulde tijdens de laatste cursusdag. De meeste oplei-

dingen scoren wat bruikbaarheid betreft positief Ontneming op nivcau 4 wordt het meest gewaardeerd, 

gevolgd door controletechniek. De bruikbaarheid van de kennis nit de cursus FU-fraude wordt het minst 

gewaardeerd, gevolgd door het zelfstudiepakket nivcau 3. De score van het zelfstudiepakket valt op, 

omdat juist dat in grote aantallen in het veld van politic is weggezet en zou moeten bijdragen tot cen 

algemeen kennisniveau betreffende financieel rechercheren. Als verklaringen daarvan zijn mogelijk: 

• de inhoud van de cursus sluit minder aan op de praktijk van de deelnemer; 

• de cursus bcstaat uit algemene vorming die niet bedoeld is om direct te worden tocgepast; 

• de doelgroep die aan het zelfstudiepakket heeft deelgenomen is niet dc juiste geweest. 

Geredeneerd vanuit de laatste mogelijke verklaring, valt wel op dat de mensen die hebben deelgenomen 

aan het zelfstudiepakket gemiddeld over een vrij hoog aantal dienstjarcn beschikt (zic Tabel 13). 

Wellicht dat voor deze mensen het pakket relatief minder nieuws bevat. Het zelfstudiepakket is immers 

bedoeld als instapniveau. Wellicht dat tot nu toe niet het juiste niveau is bereikt. Deze mogelijkheid 

ondcrsteunt de keuze van de opstellers van de nota `Financieel rechercheren breed gezien' orn het zelf-

studiepakket vooral aan te merken voor de BPZ. 

TABEL 17: BRUIKBAARIIEID KENN'S ICR-AANBOD (IN %) EXCLUSIEF OM-DEELNAME 

OWE Win. 

Boekhouden voor 

onsporingsamblenaren (1=23) 

Controldechniek (n=37) 

EU frau& (n=66) 	 23 

Faillissementsfraude (n=37) 	5 

Fraude 4 (n=62) 	 10 

Fraud° basis (n=152) 	 10 

Fraudemanagement (n=51) 	10 

Moneylaundering (n=150) 	9 

Ondememingsfraude (n=81) 	5 

Ontneming 4 (n=88) 	 7 

Plukze (GC) (n=203) 	 13 

Politieyaardigheden (n=10) 	10 

Zelfstudie FR3 (n=413) 	 21 

Overige (n=I31 
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4 

8 

17 

5 	30 

27 	32 

3 	41 

19 	31 

14 	40 

10 	43 

9 	34 

9 	38 

10 	25 

14 	34 

20 

34 

54 

20 

20 

26 44 9 100 

41 	 16 	100 

16 	 2 	100 

46 	 5 	100 

36 	 5 	101 

30 	 7 	101 

29 	 8 	100 

37 	 10 	99 

38 	 10 	100 

39 	19 	100 

25 	 14 	100 

40 	10 	100 

19 	 6 	100 

23 	23 	100 

Totaal (n=1386) 	 13 	 15 	34 	28 	 9 	99 

• DOOR A1RONDINGEN TELLEN DE PFRCINTAGIO NICE EXACT TOT 100 or 

BRUN: I:NO(1E111E1111 R (2002) UNDER URI ININITTS CURSUSSEN 1CR EN EXAMENKANDIDATBN KET CEP 

Met in achtneming van de geringe absolute aantallen waarop de resultaten betrekking hebben, lijkt 

voor wat betreft het aanbod van de SSR de Verdiepingscursus Fraude goed te scorcn qua bruikbaarheid 

van de verkregen kennis, gevolgd door de beide ontnemingscursussen. Maar dat zijn ook de cursussen 

waaruit de hoogste response is voorigekomen. Afgczet tegen de andcre cursussen met bijvoorbeeld drie 



respondenten ontstaat geen betrouwbaar beeld. 

De cursus Zelfstudie FR3 wordt door de OM-deelname qua bruikbaarheid hoger gewaardeerd dan door 

de politie. Dat is opvallend waar juist het OM met het zelfstudiepalcket is gestopt. De positieve waar-

dering wordt vooral gegeven door parketsecretarissen en in mindere mate door de OvJ's. 

TABEL 18: BRUIKBAARHEID KENNIS SSR-AANBOD (IN %) INCLUSIEF OM-DEELNAME AAN ICR-AANBOD 

Zeer weinig 	Weinig 	Enigszins 	Veel 	Zeer veel 	Totaal* 

Verdiepingscursus Fraude (n=12) 

Bankleer (n=20) 

Voordeelsontneming (n=23) 

Voordeelsontneming 

gevordcrden (n=13) 

Hypotheek en verzekerings-

fraude (n=3) 

Economisch strafrecht (n=9) 

Sociale Zekerheidsfraude (n=3) 

EU-fraude (n=1) 

Zelfstudie FR (n=83) 

20 

4 

33 

8 

20 

4 

15 

33 

33 

20 

48 

38 

50 

30 

39 

38 

8 

10 

4 

8 

99 

100 

99 

99 

33 	 99 

22 	22 	33 	11 	11 	99 

67 	33 	 100 

100 	 100 

17 	 7 	54 	22 	 100 

Totaal (n=167) 14 	 10 	44 	28 	4 	100 

DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

BRON: ENQUETE FABER (2002) ONDER DEELNEMERS CURSUSSEN SSR, ICR EN EXAMENKANDIDATEN ZELFSTUDIEPAKKET CEP 

11.12.3 Het behoud van kennis 
Naast de bruikbaarheid van kennis, is onderzocht wat het rendement van die kennis is. Met rende-

ment wordt in dit geval bedoeld de mate waarin de kennis van financieel rechercheren ook ten goede 

komt en blijft komen aan functies waarvoor die kennis is vereist. In het deelonderzoek is respondenten 

daarom gevraagd om aan te geven welke eventuele functieveranderingen hebben plaatsgevonden sinds 

het moment waarop een cursus is afgesloten, en in hoeverre in die nieuwe functies nog gebruik wordt 

gemaakt van de opgedane kennis omtrent financieel rechercheren. Dat !evert wederom twee tabellen op 

voor respectievelijk de politie en OM/ZM. Het zijn complexe tabellen waarin ten opzichte van de eind-

datum van de gevolgde cursus is aangegeven of er functieverandering heeft plaats gevonden en zo ja, 

in welke richting. Met richting wordt bedoeld in hoeverre het accent in de functie voornamelijk ligt op 

financieel rechercheren en of dat accent al dan niet is toegenomen. 

Onder de politie-deelnemers is slechts in geringe mate sprake van een beweging van een functie 

waarin het accent ligt op financieel rechercheren naar een functie waarin dat accent ontbreekt (3 %). 

Meer komt het voor dat het accent op financieel rechercheren door functieverandering toeneemt (7%) 

of dat functieverbetering optreedt in functies betreffende FR (7%). 
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Gelijkgebleven functie 	Gewijzigde functie 

Van FR 	meer 	Geen FR 	Van FR naar 
ven FR 	FR 	ondenvijs 	naar 	naar 	FR 	naar 	goon 	functieverbe- 	Tot al 

Cursus 	 goon FR 	 FR 	tering FR 

Boelchouden voor 	5 	11 	 2 	3 	 4 	 25 

opsporingsambtenaren 

Controletechniek 	4 	22 	1 	 2 	 I 	 7 	37 

EU fraude 	 9 	27 	1 	3 	7 	10 	 7 	64 

Faill issementsfraude 	2 	22 	1 	1 	2 	 3 	 6 	37 

Fraude 4 	 26 	13 	1 	2 	5 	 9 	 4 	60 

'kande basis 	 49 	25 	1 	4 	16 	41 	 12 	148 

Fniudemanagement 	9 	15 	 2 	 4 	 12 	 9 	51 

Moneylaundering 	33 	58 	1 	5 	15 	23 	 11 	146 

Ondememingsfraude 	10 	32 	I 	6 	7 	11 	 13 	80 

Ontneming 4 	 25 	24 	2 	6 	6 	12 	 8 	83 

Pinkie (GC) 	 56 	29 	1 	7 	17 	75 	 11 	196 

Pol itievaard igked en 	 4 	1 	 2 	 3 	10 

Zelfstudie FR3 	247 	34 	16 	2 	14 	89 	 5 	407 

Diverse 	 4 	3 	 1 	 1 	 5 	14 

Totaal 	 479 	319 	27 	40 	99 	293 	 101 	1358 

Totaal (in procenten)* 	35 	23 	2 	3 	7 	22 	 7 	99 

TABEL 19: FUNCTIEONTWHOCELING NAAR CURSUS VOOR WAT ()ETRE( r HET ICR-AANBOD (ABSOLUUT) EXCLU-

SIEF 0M-DEELNAME 

• DOOR ALRONDINGEN T(TELS ITT PI RI ENEMIES N 'Err E ACT TOT I DO OP 

BRAN: ENQUEIL FABLE (2002) c‘DER DI I LNI MI 55CRRSINSEN ICR EN EXAMENKANDIDALI 7/ LI ST RITE' 	I CEP 

Voor het SSR-aanbod geldt wederom het voorbehoud van de kleine aantallen respondenten. De uit-

komsten wijkcn niet ccht af ten opzichte van de politic. Maar laten wij de deelnemers aan de zelfstu-

diecursus buiten beschouwing (die vooral wordt gevolgd door parketsecretarissen) , dan blijkt de muta-

tic van eon functie met FR naar een functie zonder FR 29% te bedragen (n=83). Daaruit is voorzichtig 

af to leiden dat het vooral de OvJ's zijn waar de opgedane kennis minder rendeert ten opzichte van de 

parketsecretarissen. 

Meer dan binnen de politic is or binnen het OM sprake van functieverandering van eon functie met 

con accent op FR naar een functic zonder dat accent. Dat hoeft niet to betekenen dat de opgedane ken-

nis verloren gaat voor de organisatie, maar specifieke aanwending in het kader van financicel recher-

cheren wordt wel verminderd. 
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Gelijkgebleven funetie 	Gewijzigde funetie 

Van FR meer 	Geen FR 	Van FR naar 
geen FR 	FR 	naar 	naar FR 	naar geen 	functieverbe- 	Totaal 

Cursus 	 geen FR 	FR 	tering FR 

EU fraude 	 1 	 1 

Zelfstudie FR3 	 68 	4 	 2 	 8 	 1 	83 

Verdiepingscursus fraude 	5 	2 	 4 	 1 	12 

Bankleer 	 10 	2 	1 	 7 	 20 

Voordeelsontneming 	 10 	3 	1 	 1 	 8 	 23 

Voordeelsontneming 	 9 	1 	 3 	 13 

gevorderden 

Hypotheek en 	 1 	2 	 3 

verzekeringsfraude 

Economisch strafrecht 	 6 	1 	 2 	 9 

Sociale Zekerheids- 	 1 	 1 	 1 	3 

fraude 

Totaal 	 110 	15 	3 	3 	33 	 3 	167 

Totaal (in procenten)* 	 66 	9 	2 	2 	20 	 2 	101 

TABEL 20: FUNCTIEONTWIKKELING NAAR CURSUS VOOR WAT BETREFT SSR-AANBOD (IN %) INCLUSIEF OM-

DEELNAME ICR-AANBOD 

DOOR AFROND1NGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

BRON: ENQUETE FABER (2002) ONDER DEELNEMERS CURSUSSEN SSR, ICR EN EXAMENKANDIDATEN ZELFSTUDIEPAKKET CEP 

11.12.4 Bijdrage aan loopbaanontwikkeling 

Tot slot is onderzocht in hoeverre de gevolgde cursussen volgens de respondenten hebben bijgedra-

gen aan hun loopbaanontwikkeling. Relatief gezien scoren op dat punt de cursussen boekhouden, 

lissementsfraude en controletechniek het hoogst. Het zelfstudiepakket op niveau 3 draagt het minst bij 

aan de loopbaanontwikkeling wat ook begrijpelijk is vanwege het instapkarakter van deze cursus. 

TABEL 21: BIJDRAGE CURSUSAANBOD ICR AAN LOOPBAANONTWIKKELING (IN 	EXCLUSIEF OM-DEELNA- 

ME 

AMITE Zeer weinig 	Weinig 	Enigszins 	Veel 	Zeer 'eel 	Totaal . 

Boekhouden voor 

opsporingsambtenaren (n=24) 

Controletechniek (n=37) 	 8 

EU fraude (n=66) 	 9 

Faillissementsfraude (n=37) 	11 

Fraude 4 (n= 62) 	 11 

Fraude basis (n= 153) 	 14 

Fraudemanagement (n=51) 	10 

Moneylaundering (n=150) 	 11 

Ontnemingsfraude (n=81) 	 6 

Ontneming 4 (n=88) 	 14 

8 21 8 46 

16 	16 	38 

23 	24 	38 

11 	16 	43 

10 	31 	32 

22 	30 	28 

20 	28 	35 

17 	31 	31 

14 	27 	38 

14 	26 	34 

17 100 

22 	100 

6 	100 

19 	100 

16 	100 

7 	101 

8 	101 

10 	100 

15 	100 

13 	- 	101 
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twrrm 
Plukze (GC) (n=204) 

Politievaardigheden (n=10) 

Zelfstudie FR3 (n=414) 

Overige (n=13) 

Verdiepingseursus Fraude (n=12) 

Bankleer (n=20) • 

Voordeelsontneming (n=23) 

Voordeelsontneming 

gevorderden (n=13) 

Hypotheek en verzekerings-

fraude (n=3) 

Economisch strafrecht (n=9) 

Sociale Zekerheidsfraude (n=3) 

Fu-fraude (n=1) 

Zelfstudie FR (n=83) 

11.13 Reflectie 

202 

16 

20 

21 

25 

30 

17 

23 

100 

36 

25 

28 

31 

25 

25 

30 

31 

31 

32 

40 

33 

31 

33 

25 

30 

23 

25 

/ 

20 

15 

23 

Totaal (n=1390) 15 	 22 	30 	26 	 9 	102 

• DOOR AFRONDING EEELLE.N [III PERCENTM .1 ,S NIET EXACI OP COT 

BM's; 0001.11110 FABER (2002 )ONI)ERIEEEsLNEOI IRS CURSE:55EN ICR SN ENAMENKANDIDATEN ZELES I LIDEEPAKKET CEP 

Met wederom de restrictic voor wat betreft het aantal deelnemers, lijken de cursisten van OM en 

ZM slechts beperkt een relatie te zien tussen de gevolgde cursus en de ontwikkeling van bun loopbaan. 

TABEL 22: BIJDRAGE CURSUSAANBOD SSR AAN LOOPLIAANONTWIKKELING (IN %) INGLUSIEF OM-DEELNA-

ME 	ICR-AANBOD 

17 

20 

22 

23 

33 	33 	33 

44 	 I I 	22 	22 

100 

6 

• 130011 Al RONDINGEN TEI I EN DE PERCENTAGES NI11 ENACT OP TOT 100 

1-3Ros: ENQUE It RARER (2002) (ENDER DELLNENFRS CURSUSSEN 550, ICR EN lixAmENKANDIDAIIIN 7PIESTUDIEPAKKET Ci:P 

20 

3 

15 

99 

100 

100 

100 

100 

100 

99 

100 

99 

99 

100 

100 

99 

Totaal (n=167) 	 31 	 28 	28 	13 	 1 	101 

Het resultaat 
Dric van de aanbevelingen uit het eindrapport werden gerekend tot het taakveld deskundigheid, te 

weten: 

• gezamenlijkc ontwikkcling opleidingstraject door LSOP en SSR (FR I); 

• zelfstudiepakket aanwijzen als verplieht (FR3); 

• aanwijzing opleidingen en opname in kwaliftcatiestnictuur (FR4). 

De aandacht vanuit het project FR als totaal is voor een groot deel uitgegaan naar de uitvoering van 

deze drie aanbevelingen. Dcelprojectgroepen, Ministeries, Implementatiestuurgrocp, projectbureau FR, 

Parket-Generaal, Expertteam, IFT's, BFO's, CITO, SSR, en LSOP hebben zich indringend met het 

thema deskundigheidsbevordering beziggehouden. Op de agenda's van de diverse ovcrleggen binnen en 

buiten de projectstructuur is naast de bestrijding van de horizontale fraude, het onderwerp deskundig- 



heidsbevordering het meest bepalend geweest. In deze evaluatie zijn wij verschillende normeringen 

tegengekomen voor wat betreft de te verwachten prestaties op dat terrein van deskundigheidsbevorde-

ring. Welke verwachting ook als uitgangspunt wordt genomen: het resultaat van al die inspanningen in 

bijna vier en een half jaar is desalniettemin teleurstellend. Zowel voor wat betreft het aantal mensen dat 

uiteindelijk binnen politie en OM op het terrein van financieel rechercheren is opgeleid, als de oplei-

dingsproducten die tot stand zijn gebracht. 

De vraag is of er meer resultaat had kunnen worden geboekt of dat wellicht de ambitie te hoog is geble-

ken. Om met het laatste te beginnen: de aanvankelijke prognose van de aantallen op te leiden mede-

werkers in relatie tot een korte periode, was niet realistisch. De prognose was ook niet onderbouwd en 

meer wenselijk dan haalbaar. 
Uit de gesprekken met het veld komt wel zeer breed naar voren dat de opleidingsvraag het aanbod sterk 

zou overtreffen. Ook die constatering behoeft nuancering. Het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld het 

zelfstudiepakket lijkt op zichzelf indrukwekkend, maar afgezet tegen de prognoses valt het fors lager 

uit. Afgezet tegen de sterkte van de totale politie is met het pakket ongeveer 10% van de executieve 

doelgroep bereikt. Weliswaar is het pakket later beschikbaar gekomen dan was gepland, maar de vraag 

blijft toch achter bij het aanbod. 

Een achterblijvende vraag blijkt ook voor wat betreft de algemeen rechercheurs die aan de `oude' CAR-

opleiding hadden deelgenomen (zonder onderdeel financieel rechercheren). Op de speciaal voor hen 

ontwikkelde inhaalmodule is 50% minder ingeschreven dan was verwacht. 

In het veld wordt van het zelfstudiepakket niet zo veel impact verwacht op de ontwikkeling van het 

financieel rechercheren. Men ziet het als behorende tot de basisvorming, maar verwacht daarvan geen 

grote impuls voor het financieel rechercheren. Anders ligt dat voor de opleidingen op met name niveau 

5. De spanning tussen een grotere vraag dan er wordt aangeboden, heeft vooral betrekking op dat 

niveau. Dat blijkt ook uit het succes van de Tijdelijke Voorziening die drie maal in het leven is geroe-

pen om in de opleidingsbehoefte te voorzien. Een voorziening die bestond uit reeds bestaande cursus-

sen en een veel groter publiek heeft bereikt dan met de nieuw ontwikkelde cursussen tot de peildatum 

van onze evaluatie het geval was. Dat werkt overigens door op het nieuwe onderwijs aangezien de 

medewerkers die inmiddels via de tijdelijke voorziening zijn opgeleid daaraan minder zullen gaan deel-

nemen. 

Het lange tijd naast elkaar lopen van de ontwikkelingslijn Expertteam/CITO en die van het LSOP 

heeft geleid tot verspilling van geld, energie en goodwill. In het kader van het CITO-traject zijn werk-

groepen actief geweest met vertegenwoordigers uit het veld, zijn lesinhouden ontwikkeld en toetsen 

beschreven. Met dat resultaat is eenvoudigweg niets gedaan. Na het scheiden van de wegen tussen 1CR 

en SSR, is het CITO door de SSR weer ingehuurd. Dankzij die keuze is er waarschijnlijk toch nog het 

een en ander van wat al was ontwikkeld benut in het kader van opleidingen voor het OM. 

Terugkomend op de aanbevelingen uit het Eindrapport zijn de volgende conclusies te trekken. 

• FRI : er is geen gezamenlijk ontwikkelingstraject tot stand gekomen. ICR en SSR zijn gescheiden 

wegen gegaan. De opleidingsproducten die zijn opgeleverd steken mager af bij de in het Eindrapport 

verwoordde ambitie. 

• FR3: In sommige politieregio's wordt dwingend omgegaan met het zelfstudiepakket. Door het 

getuigschrift als instapeis te stellen voor het volgen van bijvoorbeeld de CAR, is het aantal aanvra-

gen toegenomen. 
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• ERA: De kwalificatiestructuur is er aan opleidingszijde gekomen (aanbodzijde). Voor de koppeling 

naar welke kwalificaties zijn vereist voor in de praktijk voorkomende functies (vraagzijde) en de 

relaties tussen die functies tussen diverse organisatieonderdelen, is in de noordelijke politicregio's 

een yeelbelovend initiatief genomen dat ondersteuning en verbreding verdient. 

Met de opstellers van de notitie Financieel rechercheren breed gezien, komen wij tot de conclusie 

dat bij individuele medcwerkers de kcnnis is toegenomen maar dat het de vraag is of dat ook gcldt op 

het niveau van de organisatie van politic en OM. Het zegt op systeemniveau iets over deze organisatie, 

dat in 1996 de onderzoekers voor het PIF-project tot een nagenoeg eensluidende conclusie kwamen". 

De bijdrage aan het overkocpelende doe (integratie van financieel rechercheren) is vanuit de daadwer-

kclijk gerealiscerde opleidingsresultaten mager. Het ontwikkelingsproces van opleidingen is op zichzelf 

een voorbeeld geworden van niet-gelntegreerd optrekken. Ondanks de nadrukkelijke opdracht om geza-

menlijk opleidingen te ontwikkelcn is dat niet van de grond gekomen. 

Volgens het projectplan opleidingen financieel rechercheren OM (SSR, 2001a, 5) bijvoorbceld blijft 

anno 2001 de methodiek van financieel-administratief rechercheren voor vele eden van het OM en de 

ZM cen vreemde eend in de juridische bijt. Maar hoe raar het ook klinkt: door het voortdurende gesprek 

over de deskundigheidsontwikkcling is op zich wel bijgedragen aan de vanzelfsprekendheid dat finan-

cieel rechercheren aandacht behoeft. 

Uiteindelijk heeft het LSOP besloten gecn opleidingen meer te verzorgen voor kleine specialistische 

groepen (niveau 5). Dat lijkt voor het veld de ruimte te geven op zoek te gaan naar andere aanbieders. 

Maar het is gelijktijdig ook een trieste conclusie dat na een tang traject van wachten op de ontwikkeling 

van opleidingen het zoeken naar altematieven nu nog moet stamen. 

Belemmerende factoren 
Het Eindrapport FR zag vier factoren verantwoordelijk voor het unblijven van gecoordineerde 

acties om financieel rechercheren te bevorderen. Een daarvan was het gebrek aan deskundigheid. De 

caste vraag is of de stuurgroep het op dit punt destijds goed beefs gezien. Op basis van her onder-

zoeksmateriaal is het antwoord daarop zowel bevestigend als ontkennend. Bevestigend in die zin dat 

weet hebben van de materie een randvoorwaarde is om invulling te geven aan financieel rechercheren 

en de acties om dat te stimuleren. Gecoordineerde acties zijn meestal niet athankelijk van de uitvoe-

rende medewerkers, maar van bun leidinggevenden. Die doelgroep is in de opleidingen maar nauwe-

lijks betrokken. 

Het antwoord is ook ontkennend. De evaluatie wijst uit dat deskundigheid op zichzelf niet voldoende is 

om gecoordineerde acties te bewerkstelligen. Andere redenen blijken bepalend te zijn voor de mate 

waarin die deskundigheid kan worden aangewend. In .§ 16.3 zijn die redenen verder uitgewerkt. 

Het is opvallend dat toetsing van de belemmerende factoren in het project FR weinig aandacht heb-

ben gekregen. Er lijkt cen situatie te zijn ontstaan waarbij het middel deskundigheidsontwikkeling' tot 

cen doe op zich is geworden. In de Implementatiestuurgroep zijn daarover in de loop der jaren op ver-

schillende momenten kritische opmerkingen geinaakt, maar die hebbcn niet het karakter gekend Nan 

interventies. Mede door de concentratie op het voor elkaar krijgen van opleidingen, heel's weinig bezin-

ning plaatsgevonden op het nut. 

84 B&A, 1996.9: 'De kwaliteit van de rechterlijke macht met betrekking tot (de afhandeling van)fraude is scale() de aanvang van tel pro-
ject ten dole veranderd. De frau/le-expertise is op individueel niveau toegenomen, inaar heell als ggvolg van de relatief snelle dourstroom 
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Het ontwikkelingsproces 

Het is nauwelijks meer te ontwarren hoe het ontwikkelingsproces van opleidingen precies is verlo- .  

pen. De tussentijdse evaluatie van het IFT-concept had als peildatum 1 juli 1999. De fon -nele opdracht 

aan het ICR voor het ontwikkelen van opleidingen is overigens pas in juli 1999 verstrekt. Op dat 

moment werd door de onderzoekers al gesignaleerd dat het niet goed ging met de ontwikkeling van 

opleidingen (Faber/Van der Lugt, 1999, 73). Expliciet werd een aantal aanbevelingen geformuleerd om 
het proces vlot te trekken. Aanbeveling 3.5 luidde: `Doorbreek als lmplementatiestuurgroep de stagna-

tie rond de ontwikkeling van opleidingen door een 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 3.7 sloot daarop aan door te advi-

seren de implementatiestuurgroep nadrukkelijker een rol te geven waar het ging om voortgangsbesliss-

ingen betreffende de ontwikkeling van opleidingen. 

Ondanks de in 1999 gesignaleerde tekortkomingen wordt op de formele peildatum van deze evalu-

atie van 30 april 2001 een situatie aangetroffen die eerder duidt op verslechtering dan op verbetering. 

Een situatie die zich, getuige de correspondentie tussen de diverse betrokken actoren, na 30 april 2001 

heeft gecontinueerd. Ook in 2001 komt voor wat betreft de ontwikkeling van opleidingen 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 acne Er worden wel besluiten tot 

interventie genomen en bevestigd, doch dat leidt feitelijk niet tot veranderingen in het procesverloop. 

Voor analyse en typering van het ontwikkelingsproces hebben wij aansluiting gezocht bij de indi-

catoren die Rubinstein en Van den Berg (M&O, 1992/2, 189) aandragen ter onderkenning van stagne-
rende veranderingsprocessen. Van stagnatie is volgens hen sprake `als er in een proces geen voortgang 

is te bespeuren, terwijI evenmin een besluit wordt genomen het proces te beeindigen of het beoogde doel 

te verlaten'. 
Het onderzoeksmateriaal levert in termen van de bevindingen van Rubinstein en Van den Berg, de vol-

gende verschijnselen op die wijzen op stagnatie. 

• De analyse van de opleidingsbehoefte laat onevenredig lang op zich wachten, evenals het ontwerp 

van eindtermen waarbinnen nieuwe opleidingen moeten worden ontwikkeld. 

• Er is weinig manoeuvreerruimte in standpunten. Vakdeskundigen zijn herhaaldelijk bijeen geweest 

zonder te komen tot een oplossing. Geen van de afzonderlijke of gezamenlijke partijen lijkt in staat 

te zijn een opening te creeren. 

• Een 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 is sprake van rondtollen en schijnactiviteit: dezelfde argumenten en standpunten komen steeds 

terug op de agenda. Er worden voorstellen gedaan voor nader onderzoeken en nog eens overleg. 

Men is druk bezig maar komt er niet uit. 

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

In het onderzoeksveld heerst breed gedeelde irritatie over het zich voortslepende ontwikkelingspro- 
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ces van opleidingen. Met name rekent men dit het ICR aan, met daaraan gekoppeld verbazing over het 

onvennogen om succesvol op het proces te intcrvenieren door de betrokken ministeries en de imple-

mentatiestuurgroep. 

Het samengestelde beeld dat nit de feiten en beelden over de ontwikkeling van opleidingen naar 

voren komt is ontluisterend. Er is vrijwel geen bijeenkomst van de Implementatiestuurgroep geweest 

waarin de sombere geluiden niet hebben geklonken. Hetzelfdc geldt voor de periodieke voortgangsrap-

portages van het project FR. De correspondentie tussen betrokkenen en de toonzetting daarvan com-

pleteren het beeld. Het is bijna onwaarschijnlijk dat deze situatie zo fang hceft kunnen voortduren. Het 

veld heel) hiervan ook nicts begrepen. 

Het krachtenveld 

De stagnatie in de opleidingsontwikkeling is door velen waargenomen. In de aanpak ervan is de aan-

dacht meer uitgegaan naar de inhoudelijke dan de veranderkundige dimensie van het ontwikkelings-

proces. Toezeggingen dater verbeteringen zouden komen, werden ondanks bet herhalend karakter daar-

van, graag aanvaard. Het Heck bijvoorbecld de Implementatiestuurgroep moeite te kosten om, zelfs als 

daarover vooraf tactischc afspraken waren gemaakt, van de stagnatie op zich cen punt te maken. Er lijkt 

sprake te zijn van wat wij duiden als 'cumulatiepunten van onmacht' waarin men terecht komt als het 

gebruikelijkc sturingsinstnimentarium at een paar keer is aangcwend zonder dat het leidt tot verbetc-

ringen. Bij de bestuurders leidt het uitblijven van effecten van de sturing tot frustratie en perplexiteit. In 

die situatie vvordt elke mogelijke opening, ook al is het tegen beter weten in, aangegrepen. Men weet 

imnriers nooit of het in dat geval wellicht toch gaat lukken. Rubinstein/Van den Berg geven dit aan als 

'het wat is dc goede oplossing' prevaleert boven 'het hoe moet er aan gcwerkt worden' (199212, 1994). 

Bij stagnatie valt het op dat onderstromen worden vcronachtzaamd. De discrepantie neemt toe tus-

sen wat op rationed niveau wordt besproken en wat onder de oppervlakte leeft. De onderstromen gaan 

een kurk vonnen die de voortgang blokkeert. Dc blokkade neemt corder toe dan af door: 

• zaken op het oppervlakteniveau door te spreken; 

• rationed argumenten te blijven uitwisselen; 

• initiatieven voor verder onderzoek en overleg te nemen. 

Voorbeelden daarvan zijn het uitnodigen van de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP in 

de implementatiestuurgrocp, de diverse afzonderlijke gesprekken tussen ministeries en het LSOP en de 

pogingen van vakdeskundigen om er 'inhoudelijk' uit te koinen. Het effect van dit type 'oplossingen', 

is volgens Rubinstein/Van den Berg dat men het niet hecft over zaken die dominant zijn in ieders eigen 

gedachtegang, maar over zaken die gedetertnineerd lijken door de logica van een in gang gent proces. 

Het lijkt alsof de formed verantwoordelijken (implementatiestuurgroep, college van bestuur LSOP, de 

ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie) de prijs voor het forceren 

van voortgang of voor het anderszins, in de opleidingsbehoefte voorzien (buitcn de reguliere kanalen), 

te hoog hebben gevonden. Gelijktijdig was het belang van opleidingsontwikkeling met betrekking tot 

financieel rechercheren evident. Men kon het ondenverp dus ook niet laten rusten. 

Het ontstaan van de onderstroom lijkt terug te voeren op een aantal zaken: 

• verschillen in inhoudelijke zienswijze over de wijze van onderwijsontwikkelingen; 

• opvattingen over de mate van deskundigheid die aan elkaar als betrokken partijen werd toegedacht; 

• verschillen in opvattingen over de positie van de klant versus de rol van de ontwikkelaars; 
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• divergerende belangen; 

• angst voor concurrentie; 

• interpretatieverschillen van afspraken. 

Daaruit ontstaat wantrouwen. Worden die gevoelens niet goed besproken, dan blijven ze doorwerken als 

een onderstroom. 

In het krachtenveld rond het ontwikkelen van opleidingen op het terrein van financieel recherche-

ren is de vakgroep Financieel Rechercheren van het ICR de meest bepalende factor geweest. Ondanks 

alle pogingen tot `interventie kon die situatie blijven bestaan onder invloed van een aantal impliciete 

of expliciete overwegingen bij de andere betrokkenen. Het LSOP was net een zeer fundamenteel ver-

anderingstraject ingegaan en leden van de implementatiestuurgroep wilden niet in de schoenen gescho-

ven krijgen dat zij mogelijk verantwoordelijk werden gehouden voor het belasten van dat verande-

ringsproces bij het LSOP. Voor de departementen gold dezelfde overweging om het LSOP de kans te 

geven zich te verbeteren. Buiten het LSOP omgaan zou een verkeerde signaalwerking hebben naar bui-

ten. Volgens insiders vreesde men dat een dergelijk signaal in combinatie met de ontevredenheid over 

de dienstverlening van het LSOP in de regiokorpsen (die mede de aanleiding was voor het in gang gezet-

te veranderingsproces) zou kunnen leiden tot het zich afkeren van het LSOP. Dat effect wilde men niet 

voor zijn rekening nemen. Individueel zijn er overigens regiokorpsen die buiten het LSOP op eigen 

wijze (gedeeltelijk) in de behoefte aan opleidingen betreffende financieel rechercheren hebben voor-

zien. Het projectbureau heeft de druk niet te hoog willen opvoeren (in de zin van buiten het ICR om 

elders opleidingen in te kopen) omdat men bang was dat het ministerie van BZK de uitgaven aan der-

den als ondoelmatig zou kwalificeren en derhalve niet zou financieren. 

Factoren die hebben bijgedragen aan het instandhouden van de stagnatie van het ontwikkelingsproces 

zijn: 

• de gegarandeerde opdrachtverstrekking aan het 1CR (vanwege diverse overwegingen durfden de 

betrokkenen bij het ontwikkelingsproces niet buiten het LSOP om te opereren); 

• onduidelijke machtsverhoudingen (het opdrachtgeverschap zat materieel en formeel op verschillen-

de plaatsen); 

• het ontbreken van een meer gedistantieerde actor die in staat was knopen door te hakken. 

Onderstromen met een sterke lading ontstaan volgens Rubinstein/Van den Berg als er sprake is van 

ontbrekend of afnemend vertrouwen in de gang van zaken of in de intenties die men bij andere belang-

hebbenden veronderstelt. Dat tanende vertrouwen speelde in relatie tot het ICR en het college van 

bestuur van het LSOP, vooral bij de implementatiestuurgroep, de projectleiding, en de betrokken depar-

tementen. Een lastige interdependentie heeft zich op dat punt voorgedaan: het gebrek aan vertrouwen 

maakt het zowel noodzakelijk als gelijktijdig vrijwel onmogelijk om de onderstroom expliciet te maken. 

De onderstroom werkte overigens door in de interviews die in het kader van deze evaluatie hebben 

plaatsgevonden, en waarin voor het geven van openheid van zaken betreffende o.a. opleidingen, ruime 

garanties moesten worden gegeven voor anonimiteit. 

Planning 
De schets van het ontwikkelingsproces maakt al duidelijk dat de opleidingsplanning zelfs niet bij 

benadering is gehaald. Het verschilt per opleidingsniveau, maar gemiddeld bedraagt de vertraging van 

207 



het ontwikkelingsproccs twee jaar. Herhaaldelijk zijn planningsdatums vervangen door andere. 

Opvallend is dat steeds opnieuw de verkecrde inschatting is gemaakt. Het lijkt alsof er van fouten niet 

of weinig is gelcerd. Het projectbureau was voor de voortgang afhankelijk van anderen. Aanvankelijk 

waren de planningsdatums door het projectbureau zelf gedefinicerd en bleken ze door derden niet te 

kunnen warden waargemaakt. Vervolgens werdcn de door deze derdcn verstrekte datums overgenomen, 

wat in de praktijk ook niet haalbaar bleek. Geabstraheerd van het feitclijke procesverloop blijkt een aan-

tal factoren vooral debet te zijn geweest aan het herhaald uit de pas lopen van planning: 

• opportunisme: men wildc graag resultaten kunnen laten zien en had nict altijd de behoeftc om dat 

doorkruist te zien door alle mitsen en maren; 

• de complexe ontwikkelingscyclus. 

Onderwijskundig waarschijnlijk heel zuiver, maar in de praktijk erg veel tijd vragend was het ont-

wikkelingsproces. Het opstellen van taakprofielen, eindtennen, kemopgaven; gevolgd door het 

goedkeuren daarvan in het Expertteam, de Implementatiestuurgrocp en de Programmaraad van het 

LSOP; wederom gevolgd door schrijfplannen, het inhoudelijk ontwerp, de productie en de exa-

menontwikkeling necmt in de praktijk zeer veel tijd in beslag. Dit als bureaucratisch te duiden ont-

wikkelingsproces met vele schijven, komt de voortgang en flexibiliteit niet ten goede. 

• politieonderwijs 2002 

Op twee manieren heeft de ontwikkcling van het politieondenvijs 2002 met de planning van de 

opleidingsontwikkcling van het financieel rechercheren gelnterfereerd. In de eerste plaats hicld bet 

nieuwe politieonderwijs een grote druk op alle vakgroepen binnen de ICR in. Die wcrd verder ver-

groat door de opdrachten vanuit het financieel rechereheren. In de twecde plaats bracht het nieuwe 

politieonderwijs ook nieuwc opvattingen met zich mee over de wijze van onderwijs en onderwijs-

ontwikkeling. Het Expertteam liep daarop in fcite vooruit, wat ook regelmatig heeft geleid tot ecn 

heroriantatie op de taakstclling. 

• gebrek aan menskracht 

De capaciteit van 7,5 ftc bij de vakgroep financieel rechercheren van het ICR was ondanks bij-

springen uit de vakgroep algemene recherche te beperkt om de ambitie waar te maken. Het ICR 

hceft in een later stadium ook derden in de ontwikkeling betrokken zoals de Saxion-hogeschool te 

Enschede. 

Opleidingsproducten 

Los van wat Cr kan warden gcconstateerd over het ontwikkelingsproces van opleidingen, zijn de 

aordelen over de kwaliteit van het opleidingsaanbod positief. Dat blijkt uit cvaluaties van de cursussen 

die hebben plaatsgevonden en de opvattingen van de respondenten die aan deze evaluatie hebben mee-

gewerkt. 

Voor een deel van de opleidingsproducten uit de Tijdclijke Voorziening, geldt dat ze afkomstig zijn 

van aanbieders flit de marktsector en de belastingdienst. Opleidingen voor politic en OM kunnen niet 

zonder die inbreng en het is ook prima dat die wordt benut. 

Het duaal leren zoals dat tot uitgangspunt is verheven binnen het politieonderwijs 2002 wordt toe-

gejuicht door implementatiestuurgroep en projectbureau. Wij vragen ons wel af in hocverre het politic-

veld in staat zal zijn om aan vraag naar praktijkbegeleiding te voldoen als grate aantallen politiemensen 

duaal moeten warden opgeleid. 
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De kwalificatiestructuur zoals die voor de opleidingen betreffende financieel rechercheren is geko-

zen lijkt destijds niet helemaal goed te zijn begrepen. Ten onrechte is aangenomen dat het vaardig-

heidsniveau van een politieofficier of een officier van justitie, op dezelfde manier zou kunnen worden 

bediend als het algemene vaardigheidsniveau in de basispolitiezorg. Ook daarin heeft men zich teveel 

laten leiden door de inhoudelijke kennis die deze niveaus moeten hebben van financieel rechercheren. 

Maar met het verschil in abstractieniveau is te weinig rekening gehouden. Vanuit die optiek is het begrij-

pelijk dat ICR en SSR een eigen weg zijn gegaan. Maar men had het aanbieden van opleidingen op de 

verschillende abstractieniveaus ook voor gezamenlijke rekening kunnen (en volgens aanbeveling FRI 

moeten) nemen. 

De deelprojectgroep Ontneming plaatste in haar rapport vraagtekens bij de indeling in deskundig-

heidsniveaus (zie § 7.3). Gepleit werd voor aansluiting bij de organisatorische functies zoals die o.a. 

binnen het OM op arrondissementsniveau voorkwamen. Uiteindelijk is dit advies na een omweg opge-

volgd door het OM. De deskundigheidniveaus zijn losgelaten en de opleidingen zijn geent op functies. 

Voor wat betreft dat laatste hebben wij voor de politic al gewezen op de positieve ontwikkelingen in de 

noordelijke regio's. 

Opvallend genoeg, en kennelijk in strijd met het vertrekpunt van het politieonderwijs 2002, lijkt 

deskundigheidsbevordering in het kader van financieel rechercheren vooral te zijn ingevuld door het 

geven van cursussen en het passief aanbieden van kennis. Zelfstudie is modern, maar voor het toepas-

sen van kennis in de praktijk is meer nodig dan 20 uur studie. Het project FR heeft zich te weinig ver-

diept in de factoren die randvoorwaardelijk zijn om kennis ook in praktijk te brengen. Ook daarvoor is 

meer begeleiding nodig dan het per regio aanstellen van enkele praktijkbegeleiders. Die bovendien 

gericht zijn op de inhoud van de leerstof en niet op (het gebrek aan) condities op de werkvloer om het 

geleerde in praktijk te brengen. 

Vraag en aanbod 
In tal van documenten van het Expertteam, de Implementatiestuurgroep, de I FT's en voortgangsno-

titles is gehamerd op de noodzaak van opleidingen. Maar er bestaan maar weinig noties over hoeveel 

opleiding op een bepaald niveau nodig is. Het eindrapport FR beschreef het ontbreken van deskundig-

heid als een belemmerende factor, maar welk deskundigheidniveau nu nodig zou zijn om de belemme-

ring op te heffen is nooit becijferd. 

Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van het aanbod van opleidingen. Het wenselijke 

opleidingsvolume (vanuit het veld gezien en vanuit de doelstelling om financieel rechercheren tot inte-

graal onderdeel te maken van de handhavingsketen) is niet in beeld gebracht. Er is ook onvoldoende tus-

sen de opleidingen geprioriteerd. Behalve een aantal gereserveerde plaatsen op bestaande opleidingen, 

is van het uitgangspunt dat de IFT's voorrang zouden krijgen bij de opleidingen weinig terechtgekomen. 

De eerder aangehaalde ontwikkeling in de noordelijke regio's zien wij als veelbelovend en ook dringend 

noodzakelijk in het kader van opleidingsplanning en het doelmatig omgaan met schaarse deskundigheid. 

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 leveren, zo luidt de opvat-

ting. Een praktisch voorbeeld wordt ter illustratie van dit standpunt aangehaald. Een brandenonderzoe- 
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ker bij de grotere verzekeringsmaatschappijen doct 80-100 zaken per jaar; bij politie is de oorspronke-

lijkc cis voor certificering van 30 branden per jaar verlaagd, omdat Cr onvoldoende branden zijn. 

Kennisvermeerdering en kennisbehoud 

Er zijn voor wat bctreft de politic geen aanwijzingen gevonden dat het rendement van de in oplei-

dingcn opgedane kennis bcperkt wordt door interne personeelsmutatics. De tijd tussen de afsluitingsda-

tum van de cursussen en de peildatum van dit onderzoek blijkt ook te kort om een dergelijk effect, zo 

het zich al zou voordoen, te kunnen waamemen. De pick van de cursusdeelname heeft gclegen in het 

jaar 2000, tenvijI dc peildatum van deze evaluatie 30 april 2001 betrof. 

Voor 'vat betreft dc dcelname aan de SSR-cursussen geeft het onderzoek voor officieren van justi-

tie een groter mutatiepercentage te zien naar functies waarin het accent niet ligt op het financieel recher-

cheren. Bij parketsecretarissen is dat joist niet het geval. Mogelijk dat dit hetzelfde verschijnsel illus-

treert als wat respondenten beschrijven. Een groot aantal van hen noemt de huge doorstroom van offi-

cieren van justitie een gevaar voor de kennisopbouw van het OM. 

Verder heeft het deelonderzoek aangetoond dat de cursusadministraties moeilijk toegankelijk zijn en 

niei sluitcnd. Uit de ontvangen vragenlijsten blijkt bijvoorbeeld voor een aantal cursussen dat meer 

mensen de cursus hadden gevolgd dan uit de administratie van met name het ICR bleck. 

Resultaat ten opzichte van aanbevelingen 

In onderstaand schema is het resultaat van het taakveld dcskundigheid ten opzichte van de oor-

spronkelijke aanbevelingen nog eens samengevat. Oat resultaat bestaat vooral uit productcn die per peil-

datum van dit onderzoek nog in ontwikkeling waren. 

Aanbevelingen Resultaat 

Eindrapport Deelrapport 

FR! Gezamenlijke ontwikkeling opleidings-

traject door LSOP en SSR 

GCI2 	Oniwikkel cen opleidingstraject 

GCI3 	Lcidt snel cen percentage opsporingsambte- 

naren op 

GCI6 	Nlaak opsporingsambtenaren bewust van 

financieel-cconomische inffirmatic 

1117 9 	Ontwikkcling onderwijstraject horizontale fraude 

FR3 	Zelfstudicpakket aanwijzen als vcrplicht 

FR4 	Aanwijzing oplcidingen en opname in 

kwalilleatiestructuur 

Behaald 

Fen aantal opleidings-

produeten is opgeleverd, 

maar de meeste zijn nog 

in ontwikkcling. 

• 

Niel behaald 

Gczamenlijke 

ontwikkeling 

is niet geslaagd. 
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Hoofdstuk 12 RESULTATEN TAAKVELD 'ORGANISATIE' 

De aanbeveling FR6 die aansluit op het ontstaan van het IFT-concept, heeft binnen het taakveld 

organisatie de meeste aandacht gekregen. Aan de uitwerking van die aanbeveling is deel V van 

deze evaluatie volledig gewijd. In dit hoof dstuk komt de ontwikkeling en het resultaat van de res-

terende aanbevelingen aan bod. Achtereenvolgens betreft dat de onderwerpen 'Loopbaanbeleid', 

'Expertise' en 'Multidisciplinaire samenwerking'. Tot slot van dit hoofdstuk wordt als reflectie de 

balans opgemaakt van het gewicht dat aan de uitvoering van de aanbevelingen is toegekend en 

wat er vervolgens feitelijk is gerealiseerd. 

12.1 Uitgangssituatie 

leder taakveld kende een coordinator. In het geval van `Organisatie', was dat &en van de twee pro-

jectleiders FR (1997e, 2). Het taakveld organisatie had betrekking op de uitwerking van de aanbevelin-
gen FR2 (ontwikkeling loopbaanbeleid), FR6 (Organiseer capaciteit betreffende financieel recherche-

ren), FR7 (Organiseer hoogwaardige expertise op de drie deelgebieden) en FR8 (stimuleer samenwer-
king tussen alle betrokkenen). In eerste instantie werd ook de uitwerking van de aanbeveling FRI 0 

(Capaciteit vrijmaken voor research en development) gerekend tot het taakveld organisatie (Project FR, 

1999c, 19) maar dat is met ingang van het 2e kwartaal 1999 (Project FR, 1999d, 9) verschoven naar het 

taakveld proces. 

De meest tijdrovende opdracht voor het taakveld Organisatie bestond uit de ontwikkeling van het 

IFT-concept (FR6). Feitelijk is de ontwikkeling van het IFT-concept ter hand genomen door de deel-

projectgroep Horizontale Fraude, met steun van de projectleiding. 

Voor het taakveld Organisatie is de uitgangssituatie beschreven in de Derde Voortgangsnotitie 

Financieel Rechercheren (1998c, 10) onder de noemer Strategisch beleidskader. Dat beschrijft dat de 

startdocumenten voor het taakveld bestaan uit het Interim-advies en de aanbevelingen uit het 

Eindrapport. Als taken voor organisatorisch samenwerkingsverbanden ziet de voortgangsnotitie: 

• opsporing en vervolging; 

• vorming van expertise; 

• informatiehuishouding. 

Uitgangspunt voor het taakveld is dat 'politic en OM deskundigheid ontwikkelen om fraudecrimi-

naliteit aan te pakken en capaciteit inzetten voor opsporing en vervolging'. Voor het project FR geldt 

dat de ontwikkeling van clusters ook moet bijdragen aan financieel rechercheren voor andere vormen 

dan fraude, zoals milieudelicten en andere zware vormen van criminaliteit. (FR 1998c, 10). 

12.2 Loopbaanbeleid (FR2) 

12.2.1 Ontwikkelingsproces 

Volgens het Implementatieplan Project Financieel rechercheren van juli 1999, kent het ontwikkelen 

van loopbaanbeleid drie orientaties: 
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• persoonsgericht: het ontwikkelen van een kader oin degenen die zijn opgeleid in financicel recher-

cheren doorgroei- en ontwikkelingsperspectieven te bieden; 

• organisatiegericht: het ontwikkelen van een kader tot het behoud van de benodigdc deskundigheid 

binnen de organisatie; 

• functiegericht: het ontwikkelen en beschikbaar stellen van functiebeschrijvingen en waarderingen 

voor politic en OM. 	• 

Persoons - en organisatiegericht (politie) 

De derde viennaandsrapportagc over 2000 verwijst naar een werkgroep van medewerkers uit bet 

politieveld en het project die zich bczighoudt met loopbaanbeleid binnen politie (Project FR, 2001a, 17). 

De werkgroep heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd die in het kader van een stageopdracht is uit-

gewerkt door een student van de Vrije Universiteit (Project FR, 20006, 14). Medio oktober 2000 was 

het plan van aanpak, inhoudende eon onderzoeksopzet en — methodiek (inclusief interviewleidraad) 

gereed (Project FR, 2000c, 6). Het plan is bcsproken met het Nederlands Politic Instituut (NPI) in het 

bijzijn van dc projectleider Digitaal Recherchcren. Vanwege de overeenkomsten tussen financieel en 

digitaal rechercheren werd besloten gezamenlijk op to trekken met inbreng van de deskundigheid van 

het NPI. Uitbesteding van het onderzoek werd noodzakelijk geacht en vond medio augustus plaats aan 

TNO Management Consultants. Oplevering van het onderzoeksresultaat was voorzien voor cind 

december 2001 (FR 20016, 17). Dc RvIlc fimgeerde als opdrachtgever. Er werden drie rapportages ver-

langd betreffende respectievelijk financieel rechercheren, digitaal rechercheren, en de overeenkomsten 

en verschillen tussen beide aandachtsvelden. De aanpak heeft bestaan uit documentstudie, werkconfc-

renties en eon schriftelijke enquete. Het onderzock heeft zich toegespitst op de functie van financieel 

rechercheur. 

Functiegericht (politie) 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het LRT het voonouw zoo nemen in de ontwikkeling van 

functiebeschrijvingen betreffende financiecl rechercheren (1997e, 2). Voor het OM zoo dat plaatsvinden 

door het Parket-Generaal bij de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed uit Zicht op Fraude (I 997e, 

2). In het Implemcntatieplan Financieel rechercheren word de verwachting uitgesproken dat het pakkct 

functiebeschrijvingen voor de politic cind 1999 gereed zoo zijn (1999c, 19). Voor het OM zou de won-

selijkheid van functicbeschrijvingen en functiewaarderingen in 1999 nadcr worden onderzocht (FR 

I 999c, 19). 

In het eerste kwartaal van 1999 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden over de beschrijving en 

waardering van de functics binnen de IFT's. Het betrof in eerste instantie de functies van hoofd IFT, 

operationeel chef, financieel recherchcur A/B/C/D, accountmanager, en coordinator fraudemeldpunt. 

Het traject is begeleid door Van Dam & Partners. 

Persoons-, organisatie - en functiegericht (OM) 

De cerste viermaandsrapportage over 2000 maakt melding van een herorientatie die op dat moment 

plaatsvindt door projectleider FOZM van de SSR (Project FR, 20006, 15) op functieprofielen, kern-

competenties en loopbaanbeleid voor het OM en de ZM. Begin mei 2001 is gesproken over de opleve-

ring van loopbaanbeleid voor het OM (20016, 18). De tweede viermaandsrapponage 2001 meldt als 

stand van zaken dat het OM beschikt over algemeen loopbaanbeleid (het document toopbaanprog-

nose'). Een alzonderlijk loopbaanbcleid voor financieel rechercheren zoo daaraan volgens de project- 
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leiding weinig toevoegen. Voor de functies betreffende financieel rechercheren is vastgesteld dat er wei-

nig verschillen bestaan met specialistische functies in andere sectoren. 

12.2.2 Resultaat 

Onderzoeksrapportage loopbaanbeleid politie 

Het conceptrapport van het onderzoek naar het loopbaanbeleid binnen de politic is in januari 2002 

verschenen (TNO, 2002). De voorlopige conclusies uit hoofdstuk 5 van de conceptrapportage komen 

samengevat neer op: 

• De concurrentie van de markt en aanpalende organisaties moet als een serieuze bedreiging worden 

gezien. 

• Er zijn signalen van ontevredenheid op de gebieden primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 

loopbaanmogelijkheden en ondersteuning vanuit de korpsleiding. 

• Leidinggevenden hebben onvoldoende zicht op wat medewerkers doen. 

• Er is onvoldoende inzicht in de resultaten van inspanningen en de bijdragen van financieel en digi-

taal rechercheurs aan het opsporingsonderzoek. 

• Men wordt geen financieel rechercheur vanwege het salaris maar uit interesse voor het werk. 

• De binding van financieel rechercheurs met de politic is groot. 

• Vertrekredenen: te laag salaris, te weinig doorgroeimogelijkheden en de bureaucratic. 

• Topmanagement staat niet open voor wat op het vakgebied financieel rechercheren wordt gedaan. 

• Medewerkers met detacheringovereenkomsten hebben een negatiever oordeel dan medewerkers 

met een contract. 

Het rapport bevat een aantal procedurele aanbevelingen, onderscheiden naar de invalshoeken 

instroom, doorstroom en uitstroom (TNO, 2002, 27-30). De belangrijkste geven wij qua essentie kort 

weer: 

• Maak landelijk afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Verzamel kwantitatieve informatie over de instroom en uitstroom. 

• Ontwikkel op hoofdlijnen loopbaanbeleid op landelijk niveau, en richt dat vooral op horizontale 

groeimogelijkheden binnen specialistische aandachtgebieden. 

• Uniformeer de contractvormen voor de aanstelling van medewerkers. 

• Onderzoek de uitwerking van detacheringsovereenkomsten 

• Werk aan bekendheid c.q. imagoversterking van het vakgebied financieel rechercheren (binnen en 

buiten de politic) 

• Verhelder de werkprocessen en de toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van financieel rechercheurs, zodat het rolconflict verminderd wordt. 

• Investeer in de kwaliteit van leidinggevenden. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor stage van financieel rechercheurs bij de FIOD en SIOD. 

Functietyperingen politie 
In het tweede kwartaal van 1999 is een pakket van negen functietyperingen opgeleverd (Project FR, 

I 999d, 22) en ter beschikking gesteld aan IFT's en andere geinteresseerden waaronder BOD-en (Project 

FR, 1999 e, 21). Deze typeringen hadden voor een deel betrekking op functies die alleen binnen de IFT's 

voorkwamen. Daarop voortbouwend is in november 1999 een algemeen pakket beschrijvingen en func-

tiewaarderingsadviezen opgeleverd voor de functies van (Project FR, 2000b, 15): financieel recherche-

assistent, financieel rechercheur A/B/C/D, financieel economisch deskundige, financieel informatiere- 
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chercheur, en financieel misdaadanalist. 

Het pakket is met een positief advies van het FEPP aangeboden aan dc implementatiestuurgroep en 

daarna aan de RvHc (FR 2000c, 16). Het opgestelde rapport is vrij beschikbaar. Politieregio's kunnen 

zelf besluiten in hoeverre de typeringen en waarderingsadviezen in het cigen korps worden doorge-

vocrd. 

12.3 Expertise (FR7) 

12.3.1 Ontwikkelingsproces 

Ontneming 

Voor ontneming werd geacht at te zijn voorzien in een expertisecentrum middels het BOOM. Verdere 

uitwerking van de aanbeveling voor dit expertiseterrein werd daarom nict nodig geacht (Project FR 

1999e, 19). 

Horizontale fraude 

Uitwerking van de aanbeveling FR7 voor het terrcin van de horizontale fraude, is samengevallen 

met de ontwikkeling van het 1FT-concept. Hoofdstuk 21 van deze evaluatie is volledig gewijd aan de 

ontwikkeling van expertisecentra in het kader van de bestrijding van de horizontale fraude. 

Georganiseerde criminaliteit 

Kennispunt financieel rechercheren 

De organisatie van de expertise voor het deeltetTein georganiscerde criminaliteit is veel breder inge-

vuld en niet voorbehouden aan den criminaliteitsvorm. Het ontwikkelingsproees van deze aanbevcling 

wordt bcpaald door twee opeenvolgende stadia. Te beginnen met de ontwikkeling van het Kennispunt 

Financiecl Reehercheren vanaf mcdio 1998. In die periode is er ook nog sprake geweest van het idee 

om een onderzoeksgroep in te stellen (Project FR, 1998d, 17) die aansluitend op het kennispunt zou 

moeten voorzicn in de behoefte aan (kort) onderzoek naar specifieke fcnomenen en methoden. Veclal 

verkennend, voorbereidend en adviserend. Denkbare functies van die onderzoeksgroep waren: 

• verzorgen van inzieht en overzicht ten aanzien van ontwikkelingen betreffende financieel rccher-

cheren; 

• initieren, begciciden en ondersteunen van strategisch onderzoek; 

• bcoordelen en waarderen van producten (zoals methoden en onderzoeksvoorstellen); 

• vervulling van een liaison functie tusscn beleid en uitvoering. 

De onderzoeksgroep is er niet in dezc vorm gekomen. Het Implementatieplan van juli 1999 wijdt er nog 

een helc pagina aan, maar daarna wordt er niet meer op teruggekomen. Een deel van de aan dezc onder-

zoeksgrocp toegedachte functionaliteiten komt later terug in het kenniseentrum. 

Op 4 januari 1999 is het kenniscentrum officieel van start gegaan start (Nieuwsbrief, jaargang 2, Nr 

3) met als: 

• duel: het ondersteunen van opsporingsambtenaren en beleidsfunetionarissen met betrekking tot 

financieel rechcrcheren, door het aandragen van strategische kcnnis en het bijdragen aan de ont-

wikkeling van methoden en technicken. 

• kernactivileiten: makelen van informatie, advisering, initieren en uitvocren van onderzoek en ont-

wikkeling. 
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• activiteiten: lokaliseren van relevante kennis en ontwikkelingen, verwijsfunctie. Ontwikkeling van 

geautomatiseerd systeem. Het Kennispunt brengt in beeld waar specifieke kennis en ervaring op het 

terrein van FR voorhanden is en maakt deze zoveel mogelijk toegankelijk voor politic en OM. Dit 

moet uitgroeien tot een permanente voorziening. Besluitvorming omtrent definitieve inbedding 

begin 2000. 

Het kennispunt was een samenwerkingsverband tussen verschillende opsporingsdiensten en onder-

gebracht bij de Divisie Recherche i.o., afdeling innovatieve projecten, van het KLPD. Als primaire afne-

mers van kennis werden gezien: de I FT's, BFO's, financiele afdelingen van de kernteams, LRT, RI F's, 

forensisch accountants, BUD-en, ministerie van VROM en private instellingen. 

Het ging van start met een bezetting van twee medewerkers die zou moeten worden aangevuld tot 

zeven. Over de eerste vijf maanden van 1999 hebben 70 vragen het kennispunt bereikt (Projectbureau, 

augustus 1999). Van de oprichting tot en met september 1990 waren er 120 vragen gesteld (Project FR, 

1999e, 10). Dat stemde niet geheel tot tevredenheid waama op basis van een tussenevaluatie twee moge-

lijke optics voor de toekomst zijn ontwikkeld (Project FR, 1999d, 10-11): 

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 politic. 

Aan het begin van het jaar 2000 (Project FR 1999c, 5) is besloten de opzet van het kennispunt aan 

te passen als gevolg van de reorganisatie van de dienst CRI naar een divisie recherche, een landelijke 

orientatie op de functionaliteit "Kenniscentrum", en vacatures, die vooralsnog niet worden opgevuld 

(Project FR, 2000a, 12). 

Kenniscentrum financieel rechercheren 

De implementatiestuurgroep en de projectleiding waren eind 1999 niet tevreden over de aandacht 

die vanuit het KLPD uitging naar de ontwikkeling van het kennispunt (Project FR, 2000a, 12). De kri-

tick bestond eruit dat een visie van het KLPD op de plaats binnen het korpsen ontbrak en dat de ont-

wikkeling van het kennispunt en het opvullen van de bezetting te weinig aandacht kregen. 

Aangedrongen werd om het kennispunt te benoemen tot kemactiviteit van het KLPD en dus op het ver-

der ontwikkelen van plannen tot realisatie. Door de implementatiestuurgroep werd de voorkeur gegeven 

aan integratie met de overige voorzieningen voor financieel rechercheren van het KLPD zoals de toen 

nog op te richten dienst Financieel Forensische Expertise (FFE), het LBF en projectmatige voorzie-

ningen zoals het ontwikkelen van instrumentarium. De functionaliteit van het Kennispunt diende onder-

deel te worden van een hemieuwd initiatief om te komen tot een Kenniscentrum. (FR 2000a, 12). 

De aanzet voor de ontwikkeling van het kenniscentrum wordt gegeven door de nota 'Naar een Ian-

delijk kenniscentrum financieel rechercheren' (Project FR, 2000e). In de nota wordt het Kenniscentrum 

gezien als een bundeling van expertise op het terrein van financieel rechercheren die landelijk wordt 

aangestuurd en eveneens landelijk dienstbaar is. De expertise zou kennis moeten bevatten van en inzicht 

in: methoden en technieken, relevante netwerken en partners, marktgevoelige info inzake geld- en goe-

derenstromen, onderzoeksevaluaties en relevante open en gesloten bronnen. Het FEPP zagen de opstel-

lers als aandeelhoudervergadering van het kenniscentrum. De functionaliteit van het kenniscentrum is 

ten dele een herschikking van het bestaande kennispunt. 
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Het Kenniscentrum zou niet moeten streven naar integratie van idle voorzieningen, maar naar net-

werkvorming met andere expertisecentra (bij HOD, douane, BUD-en). De input moet het kenniscen-

trum mede verkrijgen nit een research- en developmentfunctie (het permanent scannen van de omge-

ving op het ontwikkclen van instrumenten en beschikbaar stellen aan de opsporingsdiensten) en een 

account-managementfunctie (intcractie met opsporings- en vervolgingsveld). De output zou raadplecg-

baar moeten zijn via intranet, persoonlijk consultatie (kenniscentruin als bron of als intennediair) en 

inbreng in opleidingen (overleg met LSOP/SSR omtrent vertalen van kcnnis in eindtermen). 

Beschikbare kennis omvatte volgens de nota: 

• kennis van en inzicht in methoden en technieken, de juridische waarde en opsporingswaarde ervan, 

de toelaatbaarheid en de praktische toepasbaarheid; 

• kennis van en inzicht in het relevante netwerk en de relevante partners; 

• kennis van marktgevoelige infonnatie inzake geld- en goederenbewegingen; 

• inzicht in de resultaten en conclusies van onderzoeksevaluaties; 

• kennis van en inzicht in relevante open en niet-open infonnatiebronnen. 

Als uitgangspunt werd voor het kenniscentnim gedefinieerd dat informatie slechts eenmaal zou 

mogen worden opgeslagen in eigen database of anderszins, dan wel elders. 

Eind 2000 is in samenwerking tussen KFR en het Project FR de ontwikkeling weer ter hand geno-

men van het deelproject instrumentarium dat deel uitmaakte van het taakveld Proces. 

Oplevering van het Kenniscentruin aan de staande organisatie was volgens het Implementatieplan 

2000-2002 voorzien voor 1 december 2000 (Project FR, 2000d, 15). De vraag waar het kenniscentrum 

zou worden ondergcbracht (KLPD of LSOP) was volgens dit plan in februari 2000 nog niet duidelijk. 

De opleverdatum is nict gehaald (Project FR, 2001a, 30). 

12.3.2 Resultaat 

Kenniscentrum financieel rechercheren 

Het Kenniscentrum Financieel Rechercheren (KFR) i.o. is in maart 2000 onderdeel geworden van 

de Unit Financiae Criminaliteit van de dienst Nationale Recherche Informatie (KLPD, jaarverslag UFC 

2000). Het KFR staat onder het gezag van de landelijk officier inzakte MOT. In § 18.3 van deze evalu-

atie is de organisatorische positie van het KFR samen met het LBF en het BLOM met cen organigram 

geillustreerd. 

Het KFR omvat twee functionaliteiten: (Project FR, 2001a, 30) 

• een vinucel deel, bestaande nit de 'homepage financieel rechercheren' op het Politic Kennis Net met 

koppelingen naar allc relevante betrokkcnen bij financiecl rechercheren (project FR, 2001a, 39); 

• een consultancy deel bestaande uit een ondersteuningsgroep of helpdesk ter beantwoording van vra-

gen en ter doorverwijzing van betrokkencn naar de fysieke plekken waar de gevraagde informatic 

beschikbaar is. 

Door middel van het virtucle deel is allerlei inhoudelijke infonnatie opvraagbaar maar ook informa-

tic over het project FR. De derdc viennaandsrapportage 2000 meldt daarvan de volgende voorbeelden: 

• ontneming (koersconverters, adviesprogramma); 
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• fraude (notitie zicht op fraude, notities fraudebestrijding 1997, 1998, 1999); 

• rekenbronnen (vermogensvergelijking); 

• witwassen (HARM-procedure); 

• opleidingen (functieomschrijvingen, masterplan opleidingen financieel rechercheren); 

• partners (verzekeringsbranche, informatie dienst Domeinen, koersnotitie FEPP, medewerkers BFO, 

Wegwijzer in bankenland). 

Door of met ondersteuning van het Kenniscentrum zijn de volgende producten gerealiseerd 

(Nieuwsbrief jaargang 2, Nr 3): 

• het intemationaal juridisch handboek witwassen en voordeelsontneming; 

• een analyse van het bestand verdachte transacties; 

• een evaluatie van grootschalige onderzoeken. 

12.4 Multidisciplinaire samenwerking (FR8) 

Het Implementatieplan Financieel rechercheren zag samenwerking tussen IFT's en BOD-en en het 

FEC als eerste stappen voor multidisciplinaire samenwerking (Project FR, 1999c, 20). Bij het bevorde-

ren van andere vormen van samenwerking zag men een actieve rol voor het project. (FR 1999c, 19). 

Met de DRVROM, AID en Al zijn afspraken gemaakt over de inzet ten behoeve van de IFT's in uren. 

Dat kwam voort uit de gedachte dat het kennisveld van de BOD'en weliswaar breed is, maar perma-

nente stationering in de IFT's een klein deel van het kennisveld zou afdekken en in de praktijk weinig 

capaciteit zou opleveren. Per concrete zaak zou dan alsnog extra opsporingscapaciteit moeten worden 

ingezet. De uitvoering van deze afspraak diende te worden bewaakt door de CCF en het VP0 (Project 

FR, 1999e, 22). 

De tekst in de voortgangsrapportages voor deze aanbeveling kent een hoge mate van herhaling. Pas 

over het laatste kwartaal van 2000 wordt weer iets gemeld over participatie van het OM in de opspo-

ringspool van de AID. Door geen extra fte's in te zetten maar een trekkingsrecht op bestaande capaci-

teit te verlenen wordt invulling gegeven aan de besteding van intensiveringsgelden voor fraude door de 

AID. Ook binnen het CTPO kunnen in geval van multidisciplinaire onderzoeken uren geclaimd worden 

voor de inzet van medewerkers van de belastingdienst/FIOD (Project FR, 2001a, 29). Daarna wordt de 

oorspronkelijke tekst weer herhaald tot en met eind 2001. 

Behoudens de gemaakte afspraken met de AID zijn geen verdere resultaten te vermelden. 

12.5 Reflectie 

Loopbaanbeleid 
De ontwikkeling van functiebeschrijvingen is voorspoedig verlopen. Het product wordt breed geac-

cepteerd in het veld. De aandacht voor het loopbaanbeleid is met het eind van het project FR in zicht 

opgestart. Door de procedurele aanbevelingen die het opgeleverde advies bevat zal het op korte termijn 

niet leiden tot veranderingen. Het advies heeft daan -nee eenzelfde karakter gekregen als de rapportages 

die zijn uitgebracht tijdens de ontwikkelfase van het project FR. Alvorens implementatie kan plaatsvin- 
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den mocten de aanbevelingen nog worden uitgewerkt in inhoudelijke voorstellen. Dat zal under de noe-

mer van het project FR niet nicer kunnen plaatsvinden. De samenwerking met het NPI zou desondanks 

een garantie kunnen zijn voor de gewenste continniteit. 

In het deelrapport Georganiseerde Criminalitcit is aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van 

effectieve plaatsingstcmiijnen in teams (zie aanbeveling GC3 in § 5.3). Over die detacheringstcmiijnen 

doct het TNO-advies geen uitspraken. In relatic tot de door de deelprojectgroep onderkende, en in de 

tussentijdse cvaluatie van do IFT's bevestigde, problernatiek van het behoud van deskundighcid is dat 

jammer. 

Zoals eerdcr in deze evaluatic is gesignaleerd, lijkt bij de uitvoering van aanbevelingen nauwelijks te 

zijn tcruggegrepen op de achterliggende visie en diagnoses uit de ontwikkelfase. Met name de deelpro-

jectgroep Georganiseerde Criminalitcit vraagt aandacht voor cultuuraspecten die als verklaring kunnen 

dienen voor het ontstaan en voortbestaan van de door hen onwenselijke geachte situatie betreffende o.a. 

onvervulde organisatorische randvoorwaarden. Het aanpakken daarvan vraagt om nicer dan een instru-

mentele oplossing. In het rapport over het loopbaanbeleid ontbreekt die analyse en komt de vraag hoc 

°in te gaan met de aanbevelingen en welke kans van slagcn daarvan vervolgcns mag worden verwacht 

niet aan bod. Dat laat zieh illustrcren met de aanbeveling om het imago van financieel recherchcren te 

versterken. Veel respondenten uit den evaluatie zijn diezelfde mening toegedaan maar binnen de con-

text van de kenmerken van politie en OM is dc hoe-vraag een lastige. 

I3innen het OM is men tot de conclusie gekomen dat op het terrein van financieel recherchercn geen 

afzonderlijk loopbaanbeleid nodig is. Verwezen wordt naar het bestaande loopbaanbeleid. Bij die keuze 

is alleen gekeken naar het feit of Cr beleid is (en dat is Cr inderdaad) maar niet naar de werking van dat 

beleid. Constatcringen over die working zouden bijvoorbeeld aanleiding kunnen zijn om verbeteracties 

te ondememen. Volgcns direct betrokken respondenten kost het het OM tiberhaupt moeite om voldocn-

de mensen voor de functies met betrekking tot de fraudebestrijding te interesseren. Het ondenverp moet 

het al gauw atleggen tcgen nicer spectaculaire criminaliteitstenvinen. Nelen en Sabee signaleren ten 

aanzien van de politic in bun evaluatieondcrzoek van de ontnemingswetgeving, hetzelfde. `Zaken als 

vennogensvergelijkingen, kasopstellingen, het raadplegen van open bronnen enzovoort, spreken niet 

erg tot de verbeelding en appelleren niet aan het beeld dat wet opsporingsambtenaren van bun werk 

hebben', zo stellen deze auteurs vast (Nelen/Sabee, 1998, 124/125). Zij bevelen aan om prikkels te cree-

ren in de sfeer van bet salaris-, selectie-, opleidings- en loopbaanbeleid, zodat functionarissen die 

belangstelling tonen voor cen specifiek terrein van financieel rechercheren (in casu voordeelsontne-

ming) voor langere tijd aan dat terrein verbonden kunnen blijvcn. De aanbevelingen uit het loopbaan-

onderzock liggen vier jaar later in feite nog in dezelfde sfeer. 

Expertise 

Wanneer de ontwikkeling van het Kennispunt wordt afgezet tegen de cvaluaties waarin andere 

bureaus binnen het KLPD met een bijzondere taakstelling zijn betrokken, valt een parallel op. 

Respondenten schetsen in de tussentijdsc cvaluatie van de !FT's in relatie tot het LLHF/LBF cen moci-

zaain ontwikkelingsproces waaraan naar bun mening vanuit het KLPD onvoldocnde prioriteit en steun 

wcrd gegeven. (Faber/Van der Lugt, 1999, 92-93). In de ex-ante evaluatie van het BLOM kwam ecn 

soortgclijk beeld naar vorcn in relatie tot het voormalige bureau Finpol (Faber/Van Nunen, 1999, 32). 

En hoewel nict nadrukkelijk als zelfstandig object van ondcrzoek genomen, wezen respondenten in de 

evaluatie van de Unit Mensensmokkel op soortgelijke problemen betreffende bet Inforniatie- en 

Analysecentrum Menscnsmokkel (Faber/Ter Horst, 2001, 68). In alle aangehaaldc onderzoeken werd 
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door respondenten een zwakke verankering gesignaleerd van de desbetreffende bijzondere afdelingen, 

met problemen in de sfeer van financiering, bemensing en visie op de taakstelling. 

Multidisciplinaire samenwerking 

Deze aanbeveling heeft weinig aandacht gekregen in het project. Er lijkt vermenging te zijn opge-

treden met de vorming van de IFT's maar dat waren geen multidisciplinaire teams. De aanbeveling is 

voortgekomen uit het vraagstuk van de politiecultuur en de mate waarin academisch opgeleiden daarin 

zouden kunnen gedijen. Respondenten die zicht hebben op bijvoorbeeld de DRO signaleren op dat punt 

een groot verloop van met name medewerkers op dit functieniveau. 

De geringe aandacht die is uitgegaan naar de vorrning van multidisciplinaire teams lijkt de hypothesen 

te steunen die wij in § 3.4.1 hebben gentroduceerd over de mate van aandacht die in meer of mindere 

mate naar aanbevelingen is uitgegaan. Er was niet specifiek iemand bezig met het onderwerp multidis-

ciplinaire samenwerking en ook niet specifiek aan te wijzen (dat laatste zou bijna een contradictie zijn 

ten opzichte van het onderwerp). Bovendien hebben wij niet kunnen vaststellen dat er expliciet aandacht 

voor werd gevraagd". Met als kennelijke uitkomst een lage prioriteit. Die uitkomst staat in contrast met 

de opvatting uit het veld waarin het financieel rechercheren vooral wordt geassocieerd met samenwer-

king (zie hoofdstuk 16). 

Resultaten 

Naast het IFT-concept bestaan de resultaten van het taakveld organisatie uit het pakket functiebe-

schrijvingen, het onderzoek naar loopbaanbeleid, en het Kenniscentrum Financieel Rechercheren. In 

onderstaande tabel zijn de aanbevelingen uit het eindrapport betreffende het taakveld organisatie, en de 

daarmee samenhangende aanbevelingen uit de deelrapporten naar resultaat gescoord. 

Aanbeveling 	 Resultaat 

FR2 	 Ontwikkeling loopbaanbeleid. 

GC3 	Creeer flexibiliteit 

GC! I 	Ontwikkel functieomschrijvingen Pakket functiebeschrijvingen 

ZF4 	Personeelsbeleid 	 lntegratie FR in RA10- 	Carriereperspectief 

opleiding 	 OVJ-fraudesector 

FR6 	IA2 	Organiseer capaciteit betreffende 	IFT's 

HF I 	financieel rechercheren. 

IA3 	Uitbreiding capaciteit LRT 	30 fte 

HF3 	Instellen Landelijk loket 	Niet I loket maar meerdere 

ZF5 	Oprichting landelijk selectie- 

en toedelingsformum 

HF6 	Organisatie van een financieel 	OM-fraudeteams 

recherche-OM 

FR7 	HF7 	Organiseer hoogwaardige exper- 	BOOM, Expertisecentra 

ZF6 	tise op de deelproject-gebieden. 	Horizontale fraude, Kennis- 

centrum FR 

FR8 Stimuleer samenwerking tussen 

alle betrokkenen. 

GC2 	Stel multidisciplinaire teams samen 

Behaald 

Onderzoeksrapport 

Niet behaald 

loopbaanbeleid 

detacheringsbeleid 

85 In de politieregio's zijn we! uitzonderingen aangetroflen. In het beleidsplan van dc Divisic Georganiseerde Criminaliteit van dc poli-

tieregio Twente was al voor 1996 de volgende doelstelling opgenomen (versie 13 november 1995): `13ij de Divisie is de laatste jarcn mime 

aandacht geweest voor grootschalige, intcrregionale, multidisiciplinaire fraudeteams. Vastgesteld moct wordcn dat bij dcze teams de samcn-

werking mct Bijzondere Opsporingsdicnsten, in vcrband met specifieke financieel-economisehe kennis, onontbecrlijk is'. 
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Vuurwerkramp Enschede 

Op 13 mei 2000 werd de plaats Enschede geconfronteerd met een ramp veroorzaakt door brand in een bedrijf dat 

handelde in vuurwerk. Het desbetreffende bedrijf werd naderhand op diverse strafrechtelijk aspecten onderzocht. 

Daarbij ontstond het vermoeden van onrechtmatige praktijken. 

fen onderzoek naar de financieel-economische aspecten moest een groat deel van de puzzel oplossen. Het vaststellen 

van de opgeslagen voorraden tijdens de ramp was noodzakelijk. Een reconstructie van de goederenbewegingen was 

daarvoor van eminent belang. Uitgezocht moest warden wet het volume, het gewicht, de soort en specificatie en de 

locatie van de voorraad per 13 mei 2000 was, teneinde vast te kunnen stellen of er sprake was van: afwijkingen ten 

opzichte van de vergunning, overtreding van de voorschriften, nalatigheid aangaande de te treffen veiligheidsmaatre-
gelen en eventuele illegale handel. 

Het bureau financiele recherche (bijgestaan door de belastingdienst, de HOD en de Koninklijke Marechaussee) kreeg 

bij dit onderzoek te maken met een aantal complicerende factoren. Alt gevolg van de ramp waren diverse administra-

tieve bescheiden voor het onderzoek niet meer toegankelijk en de te herleiden voorraad was daarbij ook nog afhan-

kelijk van seizoensinvloeden. Onderzoek op vele fronten, onder andere bij de fiscus, banken, afnemers, leveranciers en 

verzekeraars gaven aanknopingspunten veer het verdere onderzoek. Gegevens werden daarbij herleid vanaf januari 
1998, zijnde de oprichtingsdatum van het bedrijf. 

Goederenbewegingen met transpoddata werden in kaart gebracht en tegen het licht gehouden van in- en verkoop-

transacties, de nog te ontvangen ladingen werden onderschept en onderzocht, het aantal gehuurde en voor het bedrijf 

vervaardigde containers gaf inzicht in de opslagcapaciteit en werd door het Nederlands Forensisch Instituut aan een 

nader onderzoek onderworpen. De financiele positie en de prive-bestedingen van de vennoten werden nauwgezet 

onderzocht, huiszoekingen werden verricht, crediteuren en debiteurenlijsten werden bij de bank onderzocht, ander-

zoek bij het betreffende accountantskantoor werd gedaan, medewerkers van het bedrijf werden verhoord, speurwerk 

vond plaats bij het betreffende inklaringskantoor en op internet, navraag werd gedaan bij de douane. Internationale 

rechtshulpverzoeken voor transacties naar of vanuit het buitenland waren noodzakelijk voor de completering van het 
onderzoek. 

Uit onderzoek bleek dat er sprake was van veelvuldige contante afrekeningen, niet op naam van debiteuren gestelde 

facturen en vermoedelijke opslag voor derden op de locatie. 

Resultateni 

De voorraad ten tijde van de ramp ken grotendeels worden vastgesteld. De omvang van illegale handel kon bij bena-

dering warden vastgesteld. Niel reglementaire facturen gaven informatie over de bedrijfsvoering en leveringen van pro-

fessioneel vuurwerk aan onbekende afnemers. Samenvattend kon met behulp van financieel en administratief recher-

cheren een reconstructie warden gemaakt van bedrijfsvoering en de situatie per 13 mei 2000 ondanks het felt dat de 

originele administraties verloren waren gegaan. 
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Hoofdstuk 13 RESULTATEN TAAKVELD 'PROCES' 

Van de vijf inhoudelijke taakvelden, is 'Proces' het meest omvattend. Naast de aanbevelingen uit 

het Eindrapport FR zijn diverse andere activiteiten in de loop van het project aan het taakveld toe-

gevoegd. Dat maakte structurering van dit hoofdstuk aan de hand van die aanbevelingen lastig. 

Een enigszins fragmentarische weergave is daarvan het gevolg wat op zich overigens representa-

tief is voor het verloop van het taakveld in de praktijk. Voor zover mogelijk wordt inzicht gegeven 

in de ontwikkelingsprocessen van de verschillende activiteiten, en wat ze hebben opgeleverd. 

Afgesloten wordt met een balans van de resultaten. 

13.1 Uitgangssituatie 

Onder de noemer Troces' zijn de aanbevelingen FR9 (casescreening en projectvoorbereiding), 

FRI 0 (capaciteit vrijmaken voor research en development), FR11 (implementatie L.E.G.0.), FR12 (ont-

wikkel vast preventieonderdeel), FR13 (registratieverplichting financiele gegevens), FR14 (standaard 

voor gegevensopslag en —uitwisseling) en FR15 (selectie relevante bijzondere opsporingsmethoden) bij-

een gebracht. Begin 1998 bestond het taakveld uit de activiteiten (FR, 1997, 3): 

• het maken van een integrale procesbeschrijving voor de aspecten van financieel rechercheren; 

• het uitbrengen van inhoudelijk advies over de financiele tap en de financiele frontstore-operaties; 

• het ontwikkelen van het L.E.G.0.-evaluatiemodel; 

• de ontwikkeling van een informatiesysteem voor opslag en verwerking. 

De oorsprong van de taakveldbenaming komt uit het deelrapport Georganiseerde Criminaliteit 

waarin onder de noemer `Bedrijfsprocessen' een aantal aanbevelingen is genoemd dat in het eindrapport 

onder `proces' is overgenomen. 

In eerste instantie werd het taakveld `proces' in combinatie met `organisatie' getrokken door dezelfde 

projectleider. In het voorjaar van 1998 is daarvoor een afzonderlijke trekker aangezocht (FR, mei 1998, 

5). 

In de derde voortgangsnotitie van het project staan onder de noemer Strategisch beleidskader drie 

pijlers genoemd waaruit Proces' uiteindelijk is vertrokken (1998c, 14): 

I. vanuit de ketengedachte op elkaar afstemmen en completeren van alle aspecten van repressief 

onderzoek; 

2. opzetten van concrete functionaliteiten (informatieverwerking en opslag); 

3. ontwikkelen van toegepast instrumentarium. 

Hoe deze uitgangspunten moeten worden verhouden tot de aanbevelingen en de eerdere indelingen 

hebben wij niet kunnen reconstrueren aan de hand van het gespreksmateriaal en de documentatie. Voor 

de inrichting van dit hoofdstuk hebben wij desalniettemin aansluiting gezocht bij de driedeling. Na de 

toelichting daarvan worden de afzonderlijke deelactiviteiten beschreven. 

Ad. 1 Keten 
Als middel voor de afstemming in de keten, werd voor het beschrijven van bedrijfsprocessen geko-

zen. Er werd een werkgroep beoogd, met als opdracht het maken van een integrate procesbeschrijving 
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voor de aspecten van financieel rcchercheren. De derde voortgangsnotitie (FR, 1998c, 14) meldt dat 

igelet op het grote belang van multidisciplinair onderzoek' ook gekeken zal worden naar de belangrijk-

ste BOD'en". Uitgcgaan wordt van de ketengedachte en de noodzaak 'interne processen van opsporing 

en vervolging' op elkaar te doen aansluiten. Bij de procesbeschrijving zouden de ABRIO-ontwikkelin-

gen een wezenlijke rot spelen. 

Ad 2. Functionaliteiten 

De derde voortgangsnotitie van het project (augustus 1998) omschrijft wat Cr naar de inzichten van 

dat moment aan declactiviteiten zou moeten vallcn onder de noemer ifunctionaliteiten': 

I. inrichten van een kennispunt tinancieel rechercheren (het betreft de aanbeveling FR7 die in 

hoofdstuk 12 wordt behandcld); 

2. verdcr ontwikkelen van het bestand verdachte transacties; 

3. evalueren van afgeronde opsporingsonderzocken met gebruikmaling van L.E.G.O. (FR11); 

4. uitbrengen van ecn juridisch handboek witwassen; 

5. versterken van de infonnatie huishouding, gegevensopslag en- uitwisseling, waaronder vanaf 2000 

de volgende ondcnverpen worden begrepen (FR, 2000b): 

• criminele fraudekaart; 

• FRIS 1,2 en 3; 

• maatschappelijke classificatic voor fraudezaken; 

• registratie en rapportage fraudesignalen en fraudczaken; 

6. versterken van de criminaliteitsbeeldanalyse; 

7. versterken van de preventie (FR12); 

8. projectmatige voorberciding van onderzoeken (FR9); 

9. inrichten van de functie forensische accountancy; 

10. de rot van de financiele misdaadanalyse. 

Voor oktober 1998 werd een concept-projectplan in het voomitzicht gesteld waarin de activiteiten 

nader zouden worden uitgewerkt. 

Op 14 december 2000 werd het rapport van de Algemene Rekcnkamer `Opsporing en vervolging 

van fraude' aangeboden aan de Kamer. Fen belangrijke aanbeveling uit het rapport had betrckking op 

de gebrekkige beschikbaarheid van beleidsinformatie over diverse fraudevormen binnen het OM. De 

functionaliteiten onder punt 5 werden volgens een overleg tussen het Directoraat Generaal 

Rechtshandhaving en het OM", als oplossingsrichting van belang geacht. 

Ad 3. Toegepast instrumentarium 

Vanwege het belang dat aan het ondenverp werd gehecht, is van instnimentarium een afzonderlijk 

deelproject gemaakt vallend onder het taakveld proces. 

13.2 Procesbeschrijving 

13.2.1 Ontwikkelingsproces 

Begin 1998 is het projectteam SAIL gcvraagd om behulpzaam te zijn bij het beschrijven van de 

bedrijfsprocessen van de nieuw te vonnen !FT's. SAIL had destijds als taakstelling 'het leveren van ecn 
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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' (FR, 1998a, 7). In juli 1998 is het projectteam SAIL gestart met de procesbeschrijving 

van het OM-Fraudeteam in Noord. Het projectbureau fungeerde als opdrachtgever. Vanaf januari 1999 

zijn 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 participeerden. 

(Projectbureau, 1999b). 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 

enthousiasme begonnen aan de beschrijving van de processen. Het doe van het beschrijven was voor-

al om praktische verbeterpunten te ontdekken en uit te voeren. Ook het Bureau Ontnemingswetgeving 

OM participeerde in het beschrijvingsteam. In het 2e kwartaal van 1999 manifesteerde zich een verschil 

van inzicht over de wijze van beschrijven tussen projectbureau en teams. De teams wilden een beschrij-

ving op hoofdlijnen; het projectbureau had voorkeur voor een complete beschrijving zodat met de werk-

wijze in alle teams daarop kon worden aangesloten. Door onduidelijkheid over het voortbestaan van 

SAIL is het beschrijvingsproces in het 4e kwartaal van 1999 vrijwel stil komen te liggen. Per 1 april 

2000 hield SAIL inderdaad op te bestaan en is besloten aansluiting te zoeken bij de procesbeschrijvin-

gen uit het in ABRIO opgesteld Referentiemodel Werkprocessen Opsporen en Vervolgen. De deelpro-

jectgroep Georganiseerde Criminaliteit had daartoe destijds overigens al geadviseerd. 

Op 13 september 2000 verschijnt van de portefeuillehouder Bedrijfsprocessen IFT, een Plan van 

aanpak Proces. Aanleiding was het niet volledig voltooien van de oorspronkelijke opdracht en de nood-

zaak tot onderhoud van de eerdere beschrijvingen. De doelbeschrijving beperkt zich tot de IFT's. 

Feitelijk verliep de aansluiting met ABRIO in het begin niet soepel. In een brief van 6 februari 2001 

meldt de portefeuillehouder uit de IFT's dat tot drie maal toe tevergeefs getracht is zaken te doen met 

het project ABRIO. Op dat moment lag het project ABRIO min of meer stil. 

13.2.2 Resultaat 
Het concept Plan van Aanpak Voortgang Bedrijfsprocessen IFT's (1999) meldt als resultaat van het 

beschrijvingstraject: 

• Voor het OM: beschrijving eenvoudige MK-zaken; 

• Voor de IFT's: een beschrijving van de processen 'melding fraudezaken', projectvoorbereiding, 

opsporing en VPO. 

Het resultaat bestaat uit beschrijvingen van bedrijfsprocessen waarin als aanvulling op ABR10 ook 

het voortraject van een rechercheonderzoek is beschreven. Maar belangrijker dan de procesbeschrijvin-

gen acht het veld de interactie die heeft plaatsgevonden tussen IFT's over best practices en verbeter-

punten. Van het integrale karakter van de procesbeschrijvingen dat eigenlijk het belangrijkste uitgangs-

punt vormde, is weinig terecht gekomen. 

13.3 Het bestand verdachte transacties 

De als verdacht doorgemelde transacties van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 

bevatten naast feitelijke opsporingsinformatie, ook strategische informatie. Medio november 1998 is 
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een analyse beschikbaar gekomen van verdachte transacties die over drie jaren waren doorgemeld onder 

de titel 'Verdacht en Doorgemeld"'. Volgens de inleiding op het rapport was dit bedoeld als eerste aan-

zet tot het maken van een landelijk overzicht van handelingen die gelden zouden kunnen betreffen die 

verkregen zijn door crimincle activiteiten en daarom lets met het witwassen van geld te maken zouden 

hebben. De analyse is tot stand gekomen onder vcrantwoordelijkheid van de CRI (FR, 1999c, 6). In de 

voortgangsrapportages van het project FR wordt hier naar verwezen omdat oorspronkelijk het idee was 

am een onderzocksgrocp op te richten in samenwcrking met dc opstellers van de analyse. Werdacht en 

doorgemeld' was een voorbeeld van een product dat cen dergelijke groep zou kunnen leveren. Voor het 

project FR was de vraag of met dit type analyse moest worden doorgegaan omdat men in dit geval 

athankelijk is van anderc instanties die geen basismateriaal kunnen leveren dat voldoende houvast biedt 

voor gefundeerde conclusies. Afhankelijk van ontwikkelingen in de taak en positionering van het MOT 

in rclatie tot het BLOM, zou men de functie van onderzoek naar meldingen van transacties in die rich-

ting willcn verleggen (FR, 1998d, 18). 

13.4 Evaluatie van afgeronde opsporingsonderzoeken 

13.4.1 Ontwikkelingsproces 

Alle IFT's hebben een concreet rechercheonderzoek als ondenverp genomen voor evaluatie met het 

L.E.G.O. instrument dat door het WODC is ontwilckeld (WODC, november 1997). L.E.G.O. is een kwa-

liteitsinstrument bestaande uit vragenlijsten, tabellen en symbolen. Het is gebaseerd op de MORT-ana-

lysetechniek (Management Oversights and Risk Tree); een schema-techniek waarmee het politicoptre-

den 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 instan-

tics nicer zouden kunnen doen met de ervaring die bij eerdere grootschalige onderzoeken is opgedaan. 

Het instrument is opgebouwd rond vijf zogenaamde clusters: 

I. aanleiding tot het onderzoek, vooroverleg en beslissing tot aanpak van de zaak; 

2. voorbereidend/verkennend onderzoek; 

3. tactisch en Imancieel 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, communi-

catie, rol OM en onderzoeksmethoden. Thema's kunnen onderverdeeld zijn in subthema's. Zo kent bij-

voorbeeld het thcma 'bcsluitvoming' een subthema 'planning'. 

De teams hebben het instrument verschillend gebruikt, varierend van het maken van een selectie uit 

de verschillendc 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 Ski/a-

luatie 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 AEI-model. Beide ins-

trumenten blijken bun voor- en nadelen te hebben, maar doen voor elkaar weinig onder. De ervaringen 

met het tocpassen van het L.E.G.0.-model komen voor de teams ongeveer op hetzelfde neer. 
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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 wor-

den. 

• 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. 

• Het is vooral politiegericht. Er zijn geen vragen opgenomen voor aangever, getuige, officier van jus-

titie, rechter-commissaris, etc. 

• Het is te arbeidsintensief, vooral bij zelfevaluatie. 

• Het is teveel strafrechtelijk gericht. 

13.4.2 Resultaat 
Het L.E.G.0.-instrument is op vier onderzoeken toegepast. Het instrument is net als het AEF-model 

beschikbaar voor het veld. Het L.E.G.0-model en het model AEF (zie § 20.4.2) zijn inmiddels buiten 

het project FR beschikbaar gesteld voor het hele land. Als gevolg daarvan achtte het project FR geen 

afzonderlijke implementatie noodzakelijk. Respondenten uit de politic geven aan dat vooral het AEF-

model wordt gehanteerd vanwege de beknopte vraagstelling en daardoor meer efficiente toepassing. 

13.5 Fraude Registratie en Informatie Systeem (FRIS) 

13.5.1 Ontwikkelingsproces (algemeen) 
Op basis van de activiteiten van het Bureau Fraudebestrijding van het OM, heeft in 1996 een werk-

groep `Samenwerkingsmodel Fraudebestrijding' opdracht gekregen om een landelijk uniform fraude 

informatie systeem (LUF1S) te ontwikkelen voor het OM (1997a, 5). In een tussenrapportage van 15 

januari 1997 stelt de werkgroep voor om niet alleen aandacht te besteden aan de informatievoorziening, 

maar ook aan de organisatie en coordinatie van de opsporingsactiviteiten. De werkgroep adviseert een 

landelijk centraal meldpunt in te richten voor onderzoeken. De inhoudelijke beoordeling van meldingen 

op landelijk niveau zag de werkgroep als een belangrijke taak van dit meldpunt. Met als argumenten: 

efficient gebruik van capaciteit, efficient onderhoud van een zaak, en neutraliteit in de prioritering. 

Binnen het OM was men al jaren bezig om te komen tot een frauderegistratiesysteem. 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 betreffen-

de horizontale en verticale fraude' (FR, 1998d, 11) de informatiebehoefte als volgt: 

• een overzicht te hebben van de fraude; 

• te kunnen coordineren, sturen, afstemmen, wegen en prioriteren; 

• voortgangscontrole uit te oefenen; 
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• trends tc ontdekken; 

• beleidsvoorbereiding te doen. 

Met als functie: 

• genet-et-en van onderzoeken; 

• inzicht verkrijgen in grote(re) onderzoeken; 

• cen juiste vcrdeling van de opsporingscapaciteit; 

• tnaximale samenwerking; 

• planning van vervolging en berechting; 

• onderbouwing van beleidsbeslissingen; 

• maken van een criminele fraudckaart; 

• genereren van preventieve maatregelen. 

Omdat de bestaande systemcn ontoereikend werden bevonden om aan de behoefte tegemoet te 

komen, werd een tweeledige opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een frauderegistratiesysteem 

voor het OM. Voor de korte termijn zou het IFT-Noord een systeem ontwikkelen waamwe de teams 

vanaf begin 1999 een basisregistratie zouden kunnen gaan voeren (FR, 1998e, 19). Voor de langere ter-

mijn zou een systeem worden ontwikkeld op basis van de LUFIS-gedachte. Fen systecm waarin alle 

fraudesignalcn landelijk zullen worden geregistreerd. 

De systemen zouden moeten vallen ondcr beheer van het OM. Wil het OM keuzes kunnen maken 

dan moet ze niet alleen betrokken zijn bij die keuzes maar ze ook kunnen voorbereiden', aldus het rap-

port Zicht op fraude. 

Find 1998 is aan het bureau Consultdata" door het Parket-Generaal de opdracht verstrekt tot het ont-

wikkelen van het Fraude Registratie- en Inforrnatie- Systeem (FRIS). Het FRIS is een ondersteunend 

systecm ten behoeve van het OM. Het biedt procesondersteuning bij de fraudebestrijding op het gebied 

van het wegen en prioriteren van zakcn. Het bevat wegingscritcria op basis waarvan het de meldingen 

schi ft, 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 clic het FRIS hanteert. De winst van het FRIS zit dan ook in het wegen van grote aan-

tallen kant en klare meldingen met het predikaat middelzwaar/zwaar. De essentie van het FR1S is maxi-

male gebruikmaking van schaarse opsporingscapaciteit. Er kan binnen het ERIS geen verband worden 

gelegd tussen meldingen onderling. Grote aantallen OLO-fraudes worden bijvoorbeeld niet gesignal-

eerd. Het FRIS vcredelt grote aantallen veelvoorkomende fraudemeldingen ook niet tot (middel)zware 

zaken. Het programma stelt wel in staat tot subjectidentiticaties, ook als de gegevens niet eenduidig zijn. 

In een dergelijke matching is nict voorzien in bijvoorbeeld modus-operandi of auk:fere criteria. Maar het 

FRIS is ook niet bedoeld als opsporingssysteem. 

Dc ontwikkeling van het FRIS bestaat uit drie fasen. Fasc ean omvat een basisregistratie voor het 

OM (FRIS 1); fasc 2 de aansluiting op de tuitenwereld' (FRIS 2), en fase 3 de planning- en control-

lunette (FRIS 3). 
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In het Opdrachtgeversoverleg ERIS van 2 juli 2001 is een aantal stellingen besproken dat voort-

kwam uit zorg over de vulling en het gebruik van het FRIS tot op dat moment. Gemeenschappelijkheid 

was er over de zorg dat het FRES zal uitdrogen indien de partners van de marktpartijen hun fraude-

signalen niet aanleveren. De FIOD had verder sterke reserves tegen het doorsluizen van fraudesignalen 
via het FRIS naar de NRI (in casu het LBF) die er vervolgens naar hartelust in zou kunnen `grasduinen', 

aldus het verslag. Afgesproken werd dat alleen de signalen van de marktsector door zouden gaan naar 
het NRI. 

De aanlevering van fraudesignalen door de reguliere opsporingsinstanties werd als voorlopig onhaal-
baar gekwalificeerd vanwege het ontbreken van uniforme classificaties in wat werd genoemd `een lap-

pendeken van politiesystemen'. Er zou een pure OM-club moeten komen die een landelijke FM P-func-

tie vervult en het secretariaat voert voor het VPO. Het OM had onvoldoende grip op de prioriteitenstel-

ling omdat de in het VPO zittende IFT-teamleiders zelf al zouden prioriteren. De communicatie diende 

op dat punt volgens het Opdrachtgeversoverleg (OGO) te worden verbeterd. 

Wegens de onmogelijkheid om in FRIS 1 signalen van veelvoorkomende fraude te registreren, ana-

lyseren en veredelen, werd door het LBF in 2001 een eigen systeem aangeboden aan het project FR. Dit 

Landelijk Fraude Systeem (LFS) zou tijdelijk de functie van voorportaal uit FRIS 2 kunnen overnemen. 
Op 7 juni 2001 is het LFS in de vergadering IFT's gepresenteerd. Het Opdrachtgeversoverleg FRIS 

heeft voor deze mogelijkheid niet gekozen (vergadering 29 oktober 2001). Het LFS wordt binnen de 

Unit Financiele Criminaliteit wel gebruikt om, voor zover bekend, de signalen van veelvoorkomende 

fraudes te analyseren in combinatie met in de andere systemen van de NRI aanwezige informatie. 

13.5.2 FRIS 1 
Ontwikkelingsproces 

Met FRIS 1 is vanaf 10 mei 1999 gedurende ongeveer vier maanden proefgedraaid bij het 1FT-Oost. 

De pilot nam meer tijd in beslag dan gepland. De ervaringen met de pilot zijn verwerkt in een imple-

mentatieplan (FR, 1999h). Vervolgens is de implementatie gestagneerd omdat de technische infrastruc-

tuur die de I FT's met elkaar moest verbinden nog niet klaar was. De oplevering van FRIS 1 per 1 decem-

ber 2000 aan de IFT's en het LBF is niet gehaald (FR, 2001b, 20). De uitwerking van de pilot vroeg 
meer tijd, en rond de millenniumwisseling mochten geen nieuwe automatiseringsapplicaties worden 

geinstalleerd, zodat de implementatie eerst vanaf februari 2000 heeft plaatsgevonden (FR, 1999 e, 10). 

Volgens de Nieuwsbrief Fris actueel van december 2000, biedt FRIS 1 procesondersteuning aan de 

opsporing van fraude door o.a.: 

• ondersteuning in keuze op te pakIcen meldingen; 

• sturing op individuele onderzoeken/zaken; 

• (landelijke) koppeling meldingen; 

• het omvatten van verticale en horizontale fraude; 

• uniforme weging, landelijke prioritering en toedeling van fraudezaken. 

In dezelfde nieuwsbrief geven de eerste gebruikers aan dat het systeem nog steeds in de kinder-
schoenen staat. Vooral de invoer van meldingen kost veel tijd (20 minuten per melding) waardoor het 

nooit mogelijk zou zijn om deze allemaal te verwerken. Binnen de gebruikersorganisatie was de wens 

geuit om het generen van managementinfo gedeeltelijk ook in FRIS 1 aan te bieden". De eerste erva-

ringen hebben in het eerste kwartaal van 2001 geleid tot een nieuwe release (FRIS 1.1) waarin het sys- 
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teem is uitgebreid met een joumaalfunctie en functionaliteit voor beheerinformatie (FR, 20006, 19). In 

de nieuwe release is ook cen categoric loverige fraudesoorten' opgenomen omdat in de praktijk bleek 

dat niet alle fraudesoorten in FRIS ingevoerd konden worden. 

De derde viennaandsrapportage over 2000 signaleert het probleem dat de OM-medewerkers nog 

nauwelijks met het FRIS werken. IFT-waardigc meldingen dienen geaccordeerd te worden door het 

OM, waama ze worden doorgeleid naar het VP0 ter prioritering en toedeling. Die accordering vond tot 

februari 2001 niet plaats (2001f, 4). Daardoor konden zaken niet conform de procedure in het VP0 wor-

den ingenomen. 

Resultaat 

Het FRIS 1 is medio 2000 in technische zin opgeleverd en wordt beheerd door de dienst Centrale 

Justitiele Documentatie (CJD) (FR, I 999h). Het vinden van een beheerder heeft de nodige problcmen 

opgeleverd omdat geen van de grote parketten capaciteit kon vrijmakee. In de eerste 4 maanden van 

2000 is een eerste aanzet gegeven tot ecn projectorganisatie. Bij CJD zijn een projectleider en project-

secretaris aangesteld. Voor de implementatie is cen projectgroep in het leven geroepen bestaande uit ver-

tegenwoordigers van de CJD en het project FR (FR, 2001f, I). In de periode februari 2000 tot zomer 

2001 is het systeem geimplementeerd bij de 1FT's Oost, Noord, West, Zuid, het LBF en het secretariaat 

van de CCF (raadpleegfunctie). 

Van 5 april 2001 dateert het privacyreglement dat overigens in november 2001 nog niet was vastgesteld. 

In april 2001 stonden er 400 zaken geregistreerd in het FRIS (FR, 2001g. 3). Medio augustus 2001 

waren dat 685 zaken waarvan Cr 268 al waren ingevoerd in 2000 en 417 in 20011  (FR, 2000c, 18). Per 

19 oktober 2001 waren er 482 zakcn over het jaar 2001 ingevoerd. De projectleiding had zorg over dat 

beperkte aantal". Met name de afnamc die vanaf augustus 2001 werd waargenomen diende te warden 

omgebogen. Besloten werd om tijdclijk prioriteit te geven aan de invoer van (middel)zware fraudeza-

ken. Dit onder de waarschuwing dat nict registreren van eenvoudige fraudes gevolgen heeft voor het 

landelijk inzicht in aard en omvang van fraudc. 

13.5.3 FRIS 2 

Ontwikkelingsproces 

FRIS 2 betreft de uitbouw van het basissysteem naar aansluiting van de private marktpartijen en 

BOD'en. Centraal in FRIS 2 staat de ontwikkeling van het Woorportaal FRIS'. Dat betreft een verza-

melbak van alle fraudesignalen, die op basis van bepaaldc criteria door de brancheloketten van markt-

partijen en door BOD'en elektronisch wordcn aangeleverd. Hierdoor zou kwaliteit verzekerd zijn (geen 

fouten door herhaalde invoer) en de kwantiteit beheersbaar (niet alle invoer op eon plaats). Binnen het 

voorportaal zou het mogelijk mocten zijn om op fraudesignalen te filteren en doorzoeken. De resulta-

ten van analyse en veredeling zouden mocten kunnen worden opgeslagen. Afzonderlijke fraudesignalen 

en clusters moesten gesclecteerd kunnen worden en daama doorgeleid naar het FRIS. 

De functionaliteit van het voorportaal zou samenvattend moeten bestaan uit (FR, 2001c, 19): 

I. de registratic van alle elektronisch aangeleverde fraudesignalen; 

2. selectie van zaken (wegen, prioriteren); 

3. distributie van zaken; 

4. het genereren van beleidsinfonnatie ten behoeve van een criminele fraudekaart. 
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De derde viermaandsrapportage over 2000 typeert het voorportaal als `weerbarstige materie'. Medio 

2000 heeft de systeembouwer een vooronderzoek voorgesteld. De uitvoering daarvan is gestagneerd, zo 

meldt de voortgangsrapportage. Het vooronderzoek wordt uiteindelijk in maart 2001 opgeleverd. Uit het 

vooronderzoek is het Projectplan FRIS 2 voortgekomen. Medio 2001 is dit plan goedgekeurd door het 
opdrachtgeversoverleg FRIS. Het omvatte de bouw van het voorportaal en aansluiting in de vorm van 

pilots van een partner uit de marktsector (het Verbond van Verzekeraars) en een BOD (de FIOD) in de 

vorm van pilots. Accordering van het projectplan door het college van PG's, heeft op 16 oktober 2001 

plaatsgevonden". Ingeschat werd dat eventueel dwingende voorschriften op de parketten op weerstand 

zullen stuiten. 

Resultaat 

FR1S 2 is nog in ontwikkeling. Het moet volgens de Nieuwsbrief 'FRES actueel' in staat zijn om 

managementinformatie te genereren op lokaal (operationeel en tactisch) en centraal (strategisch) niveau. 

Die informatie betreft de onderwerpen: 

• instroom, uitstroom en doorstroom van fraudezaken; 

• effectiviteit en efficientie in de afdoening; 

• direct inzicht in status van melding, cluster en zaak; 

• direct inzicht in de workload van de IFT's; 

• fraudekaart van Nederland. 

• koppeling met andere systemen. 

13.5.4 FRIS 3 

Volgens de Nieuwsbrief Fris Actueel van december 2000, moet fase 3 de vervolmaking zijn van het 

FRIS. Het systeem moet toepasbaar worden gemaakt voor andere sectoren dan enkel de registratie van 

fraude (FR, 1999c, 20). In samenhang moet het voor de verschillende sectoren gaan dienen ter begelei-

ding van de planning en controlcyclus. Fris 3 is nog niet in ontwikkeling. 

13.6 Maatschappelijke classificaties 

Binnen het bedrijfsprocessensysteem van het OM (Compas) wordt gebruik gemaakt van landelijk 

vastgestelde maatschappelijke classificaties voor de registratie van zaken. Verfijning is mogelijk per 

arrondissement, maar die verfijningen zijn niet centraal te bevragen door het Parket-Generaal. 

Samenhangend met de ontwikkeling van het FRIS, is het volgens het project FR wenselijk de classifi-

caties landelijk aan te passen. Bijvoorbeeld omdat fraudesoorten niet overeenkomen met delictsoorten. 

De programmatuur van Compas wordt echter vemieuwd, waama er geen wijzigingen of aanvullingen 

op bestaande classificaties mogelijk zijn, anders dan bij nieuwe releases van het systeem. De project-

leiding heeft aangedrongen om een funetionaliteit in te bouwen waarbij landelijk tot aanvulling kan 

worden gekomen. 
Het ontbreken van eenduidige classificatie levert problemen op bij het maken van geaggregeerde over-
zichten voor de diverse soorten van fraude. Dat heeft zich o.a. gemanifesteerd bij het opstellen van de 

voortgangsrapportage financieel-economische criminaliteit aan de Tweede Kamer (FR, 2000b, 17). 

Met het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de fraudebestrijding, is het 

belang van uniforme classificatie toegenomen. De voortgangsrapportage bestrijding financieel-econo- 
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mischc criminaliteit over het jaar 2000 haalt dit samen met de standaardrapportages van de IFT's en 

OM-fraudeteams ook aan als punten waarvan verbctering is te verwachten (pag. 34). 

Er is een voorstel gedaan aan het Parket-Gcneraal voor de te hanteren classificaties uit het oogpunt 

van fraude. Vanaf 1 januari 2002 zullen die naar verwachting kunncn worden gebruikt. Opsporings-

instanties is gevraagd om niet alleen de opsporingscode, maar ook de maatschappelijke classificatie mee 

tc nemen in hun registraties. Opsporingsambtenaren wordt gevraagd de classificatie op de voorkant van 

processen-verbaal re vennelden om foutieve invoer bij het OM op basis van `uitsluitend de delictsoort', 

te voorkomen. De leden van de CCF hebben met scepsis gereageerd op de mate waarin dezc afspraak 

nil wordcn nageleefd". 

13.7 Registratie en rapportage van fraudesignalen en fraudezaken 

Ontwikkelingsproces 

Dit onderwerp is primair ingegeven door verschillen in de wijze van registratie tussen de IFT's. Tot 

en met het laatste kwartaal 1999 rapporteerden de IFT's driemaandelijks. Daama is dat conform de rap-

portagecyclus van de meeste regiokorpsen en her Parket-Generaal veranderd in viermaandelijks. Bij de 

wijziging van de rapportageperiodc is eind december 1999 ook de Werkgroep standaardisatie en regis-

tratie opgericht onder voorzitterschap van een hoofd IFT". In de werkgroep participeerden de departe-

menten en het OM. 

De werkgroep kreeg als opdracht advies uit te brengen over welke kwalitatieve en kwantitatieve gcge-

yens in de rapportages terug moesten komen, en een model te presenteren voor een standaard rapporta-

gestramien". De werkgroep moest ook advies uitbrengen over een nieuwc prestatienonn om de de IFT's 

te beoordelen ter vervanging van de 15-2 nomi". 

In de bijecnkomst van IFT's en OM-fraudeteams van 12 januari 2000 is aan de opdracht 'het opstel-

len van een standaardbegrippenlijsC toegevoegd. Het verschil in benaming tussen incident, melding en 

zaak leidde tot verschil in perceptic. Banken spraken van incidenten, meerdere incidenten konden ecn 

melding zijn voor de politic en meerdere meldingen konden tot een zaak leiden. Voor her OM speelde 

het aantal vcrdachten weer een rol voor wat betreft het aantal zaken. Ondertussen werd er ook nog 

gesproken van fraudesignalen en clusters Tijdens het IFT-overleg zijn begrippcn besproken en zijn Cr 

enkele aanduidingen voor de IFT's en OM-fraudeteams vastgesteld. De meer recherche-inhoudelijke 

begrippen zijn meegegeven aan dc werkgroep standaardisatie en registratie (FR, 2000b, 18). Volgens het 

verslag van de Vcrgadering van I FT's van 7 december 2000 zou dit op tennfin worden ondergcbracht 

bij het LW?. 

Eind 2000 heeft de werkgroep een model voor standaardrapportage gepresentecrd, gebaseerd op het 

model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). In de eerste vergadering van 2001 is dit door dc 

werkgroep en de hoofden IFT's vastgesteld. Over de eerste vier maanden van 2001 is dit model voor 

het eerst toegepast (zic ook § 22.7). Op 15 juni 2001 is het model geevalueerd. 

In de vergadering van de werkgroep van 11 oktober 2001 werd geconstateerd dat de rapportages 

nogal wat verschilden zowel wat betreft het gebruik van tekst als van de tabellen. Ook bij de tweede 

rapportage volgens de standaard waren tabellen niet op dezelfde manier gehanteerd. De werkgroep con- 
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stateerde dat de verschillende rapportages nog steeds niet stapelbaar waren. Voorgesteld werd om het 

tekstdeel vrij te geven voor invulling naar eigen inzicht door de regio's en om vast te houden aan stan-

daardisatie van de tabellen. Het IFT en het OM-fraudeteam zouden volgens hetzelfde stramien rappor-

teren, maar vanwege de afwijking van het stramien ten opzichte van hetgeen binnen het OM gebruike-

lijk was leverde dat op zich weer problemen op. 

In de vergadering IFT's van 30 oktober 2001 stelt de werkgroep voor haar ook te belasten met het 

opstellen van een standaard PV. De PV-module in BPS zou niet bruikbaar zijn voor de I FT's. Wachten 

met ontwikkeling tot de uitkomst van ABRIO bekend zou zijn, kostte naar de mening van de werkgroep 

teveel tijd". Ondertussen waren er binnen de [FT's at verschillende standaard PV's in ontwikkeling. 

Resultaat 
Bij opname van de stand van zaken eind 2001, was het stramien voor een standaardrapportage als 

resultaat opgeleverd. In de praktijk werd het nog niet eenduidig door de IFT's en OM-fraudeteams 

gehanteerd. 

13.8 Versterken criminaliteitsbeeldanalyse 

Ontwikkelingsproces 
In § 20.3 van deze evaluatie wordt uit het oogpunt van de horizontale fraudebestrijding de ontwik-

keling van een criminaliteitsbeeld besproken. De opdracht daartoe lag in de taakstelling van de IFT's 

besloten. In de eerste viermaandsrapportage van het project FR over het jaar 2000 wordt voor het eerst 

aandacht besteed aan wat werd genoemd 'de criminele fraudekaart'. Geconstateerd wordt dat, om effec-

tief aan fraudebestrijding te kunnen doen, een dergelijk kaart noodzakelijk is. Gelijktijdig wordt vast-

gesteld dat die kaart ontbreekt. Met de komst van FRIS 3 en het invoeren van een nieuwe maatschap-

pelijke classificatie komt daarin verandering, aldus de rapportage. Desondanks wordt een `eerste schets' 

van een criminele fraudekaart over het jaar 2000 in het vooruitzicht gesteld (FR, 2000b, 17). Melding 

wordt gemaakt van de vraag van de Stuurgroep Fraudebestrijding van het kabinet aan het WODC om 

een bijdrage te leveren aan de totstandkoming. Die vraag is uitbesteed aan de universiteit van Utrecht. 

Twee rapportages later geeft het project aan dat de fraudekaart moet bestaan uit drie niveaus: 

• Meldingen bij IFT's en afdoeningen door OM-fraudeteams; 

• Contacten private partners; 

• Uitkomsten van het onderzoek naar fraude door het WODC. 

In december 2000 verschijnt het rapport Ten overzicht van schattingsmethoden voor de omvang 

van fraude' van de Universiteit van Utrecht. Het is een verslag van een methodologisch onderzock. Het 

geeft o.a. het verschil aan tussen een schatting en een criminele kart. De laatste is naar de awning van 

de opstellers veelal gebaseerd op administraties die het aangiftegedrag weerspiegelen. Dat geeft geen 

inzicht in de dark-number. Het rapport noemt een aantal schattingsmethoden: 

• persoonsgerichte onderzoeksmethoden (enquetes, a-selecte controle); 

• onderzoeksmethoden die gebruik maken van gegevens uit bestaande administraties; 

• onderzoeksmethoden die gebruik maken van gegevens uit bestaand onderzoek. 
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De conclusie uit het rapport is dat een methode om voor alle fraudesoorten alle onderzocksvragen 

te beantwoorden ontbreekt. Een combinatie van methoden wordt voorgesteld waaronder het periodiek 

laten plaatsvinden van bevolkingsenquetes. Die mcthoden zullen voor cen aantal aandachtsgebieden 

gctest gaan worden (FR, 2001b, 21). 

In juni 2001 wordt door het project FR teruggekomen op de eerdere toezegging dat over 2000 een 

schets van cen criminele kaart besehikbaar zoo zijn. Oat bleek niet haalbaar (FR, 2001b, 21). 

Op 31 oktober 2001 vcrsehijnt het Plan van aanpak landelijkc fraudekaart van de dNRI. Aanleiding 

is de behoefte aan meer inzicht op het fraudeterrein. De opdracht tot het opstellen van het plan is ver-

strckt door het hoofd van de Unit Financiele Criminaliteit en Onderzoek & Analyse van de dNRI. Het 

rapport ziet voor de korte tcmiijn mogelijkheden om met het LFS eon basisanalyse tc maken betreffen-

de vooral de bancaire fraude. Voor de middellange en lange termijn worden een diepteanalyse, omvang-

schattingen en een jaarverslag beschreven. Daarvoor is de ontwikkeling van het FRIS een voorwaarde. 

Bij het sluiten van onze evaluatieperiode was niet bekend wat de verdere voortgang zal zijn van het plan 

van aanpak. 

Resultaat 

Dc declaetiviteit heeft cen Rapport `Schatting omvang fraudc' opgeleverd, en een Plan van aanpak 

landelijke fraudekaart. In de voortgangsrapportages zijn waar mogelijk de resultaten van de IFT's en 

0M-fraudeteams vermeld. De rapportages van de afzonderlijke teams zijn nog nict volledig gestan-

daardiseerd. 

13.9 Handboek witwassen 

Het handbock is een productie van her Kennispunt Financieel Rechercheren. Het verschaft inzicht 

met welke landen op welke wijze infonnatie kan worden uitgewisseld op het gebied van witwassen. Alle 

juridischc en praktischc intemationale aspecten inzake het witwassen zijn Cr in opgenomen. Vijf landen 

zijn in bet cerstc deel beschreven (Duitsland, de landen van de Benelux en Oostenrijk). Uitbreiding naar 

alle EU-landen en de VS is het doe! (FR,I999 e, 11). Het is een aanvulling op het door dc banken uit-

gebrachte bock. De oplevering hecft in delen plaatsgcvonden. Medio april 2000 was het ecrste deel 

eompleet (2001a,13). Europol is vcrantwoordelijk voor de actualisering. Het basisproduct is betaald uit 

de bcgroting van de toenmalige CR1. De ontwikkeling daarna komt voor rekening van het project FR 

en Europol (FR, 1999c, 6) Het rapport wordt uitgebracht op CD-Rom en ter beschikking gesteld aan 

klanten en partners van het kennispunt. 

13.10 Toegepast instrumentarium 

13.10.1 Ontwikkelingsproces 

In de derde voortgangsnotitie van het project worden dc eerste lijnen uitgezet voor de ontwikkcling 

van dit deelproject. Voor eind september 1998 werd een consulterende workshop in het vooruitzieht 

gesteld aan de hand waarvan een plan van aanpak zou wordcn opgesteld. Het onderdeel wordt van cen 

zo groot gewicht geacht, dat Cr binnen het taakveld proces ecn afzonderlijk declproject van is gemaakt 
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(FR, 1998c, 14). Er wordt in december 1998 een fulltime deelprojectleider aangesteld voor het onder-

werp (FR, 1998d, 19). 
De uitkomst van de workshop is gegroepeerd naar instrumenten en activiteiten. Verwacht werd dat 

in augustus 1999 een deel daarvan zou zijn afgerond (FR, 1999b, 9). 

De eerste kwartaalrapportage 1999 definieert instrumentarium als 'het geheel aan methoden en tech-

nieken specifiek voor financieel onderzoek'. Dat betreft aan de ene kant het financieel instrumentarium 

zoals de accountant dat hanteert en dat geschikt is gemaakt voor opsporing. Aan de andere kant gaat 

het om strafrechtelijk, tactisch en technisch instrumentarium met specifiek financiele dimensies. (FR, 

1999b, 9). Het deelproject zou vorm moeten krijgen aan de hand van opdrachten aan deskundigen 

afkomstig uit de opsporingspraktijk. Voor de uitvoering werd gedacht aan het werken vanuit praktijksi-

tuaties of proeftuinen, en literatuuronderzoek. In het Implementatieplan van het project FR (1999c, 8) 
worden 10 clusters van instrumenten genoemd die het uitgangspunt vormen voor het deelproject. Er is 

ook een begroting in opgenomen. Voor personeelskosten werd f 150.000,- begroot en voor vijf grote en 

vijf kleine proeftuinen totaal f 350.000,-. 

In november 1999 wordt gemeld dat het deelproject stagnatie heeft opgelopen, en dat een herstart 

is gemaakt (FR, 1999e, 11). Uit de vierde kwartaalrapportage van 1999 blijkt dat het deelproject eind 

1999 nog niet opnieuw van start was gegaan. Wel wordt een nieuwe inrichting van het deelproject aan-

gekondigd en het resultaat dat opgeleverd moet worden: `een compleet beschreven en getoetst overzicht 

van instrumenten'. Oplevering zou plaatsvinden aan het Kennispunt waarna het werken aan instrumen-

tarium als een vorm van research en development verder zou gaan (FR, 2000a, 13). 

De eerste viermaandsrapportage over 2000 van het project onderstreept nogmaals dat instrumenta-

rium het hart vormt van financieel rechercheren. Er is inmiddels een projectvoorstel" opgesteld waar-
van de financiering is doorgesproken met de departementen van BZK en van Justitie. Het projectvoor-

stel bevat een lijst van 13 instrumenten die op basis van een enquete onder financieel rechercheurs is 

samengesteld. 

1. Instrumenten ten behoeve van onderzoek, zoals analyse geldstromen, vermogensvergelijkingen en 

dergel ijke. 

2. Instrumenten ten behoeve van beheer en kwaliteit van onderzoek en deskundigheid zoals dossier-

opbouw en kwaliteitsbeheersing. 

3. Wetsartikel gerichte aanwijzingen/adviezen voor onderzoek, gericht op aandachtsgebieden als cri-

minele organisatie en fraudedelicten. 

4. Methodiek, zoals methoden inzake detectie en opsporing witwashandelingen. 

5. Instrumenten ten behoeve van gebruik in een geautomatiseerde omgeving zoals model kasopstel-

ling en vermogensvergelijking. 

6. De financiele frontstore operations waarbij op experimentele basis een proef wordt gestart om te 

bezien waar de wenselijkheid is, waar de wettelijke grenzen liggen etc. 

7. De financiele tap bedoeld om financieel (berichten) verkeer (niet op basis van 105 WvSv achteraf) 

te verkrijgen waarbij direct de betalingen kunnen worden gevolgd als er sprake is van overdracht 

van (verdacht) geld. 

8. De financiele observatie bedoeld om naar aanleiding van concrete verdenking, waarbij de vermo-

genspositie van de verdachte van belang is, alle van belang zijnde gegevens bij voortduring te ver- 
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krijgcn en tc analyseren. 

9. Einanciele misdaadanalyse die (niet als zelfstandige dcskundigheid) deel moet uitmaken van de vol-

ledige keten en derhalve binnen het bestaande middel misdaadanalyse moet worden ondergebracht; 

10. Verdere standaardisatie van open bronnen (ABRIO). 

I I. Onderzoeken en besehrijven modus operandi witwassen gericht op het in kaart brengcn en toegan-

kelijk maken van witwasinethoden met name ter ondersteuning van rechercheteams. 

12. Onderzoek naar de neerslag van misdaadgeld. Strategisch onderzock ter verkrijging van inzicht in 

de uiteindelijke bcstemming van misdaadgeld. 

13. Ontwikkelen model voor verkennend (tinancieel) onderzoek, specifick gericht op de financiele en 

administratieve componenten van verkcnnend onderzoek. 

De kosten bcgroot het projectvoorstel op f 670.000,- daarbij uitgaande van zes grote en zes klcine 

proeftuinen. De ontwikkeling wcrd geacht in drie fasen plaats te vinden. Te beginnen met een pilot (fase 

I van 1 september 2000 tot I januari 2001) gevolgd door het definiticf inrichten van een projectorgani-

satie (fase II: januari 2001) en het uitvocren van een plan van aanpak (fase III van I februari 2001 tot 

na 31 december 2001). De departementen zijn akkoord gegaan met de financiering'°°. 

De eerste vicrmaandsrapportage over 2000 meldt het streven naar oplevering van het deelproject 

Instrumentarium per 1 december 2000 aan het Kenniscentrum. (FR, 2000b, 24). De tweede vier-

maandsrapportage over 2000 meldt een start van het deelproject voor 15 oktober 2000, met een door-

looptijd van twee jaar (FR, 2000e, 27) De derde viermaandsrapportage over 2000 meldt oplevering 

gelijktijdig net de oplevering van het Kenniscentrum (FR, 2001a, 33). Begin 2001 wordt besloten om 

gezamenlijk als project FR en Kenniscentrum de eerste pilots annex proeftuinen tc zullen begeleiden. 

In het verslag van de vergadering van de implementatiestuurgroep d.d. 12 april 2001 wordt gemeld 

dat voor de clusters van instrumenten partners zijn benaderd voor actie. Met ABRIO en LEXPO zijn 

contacten gelegd. Len aantal instrumenten, zal worden getrokken door de voorzitter van het FEPP. De 

stuurgrocp laat zich kritisch nit over de lijst met uncenlopende instrumenten en vraagt deze te herzien. 

Bij bet FEPP wordt de vraag neergelegd welke instrumentontwikkeling prioriteit geniet en wie in die 

ontwikkeling zoo wensen te participerenim. 

13.10.2 Resultaat 

Het deelproject "Toegepast Instrumentarium' heeft geleid tot dric zogenaamde proeftuinen. 

Proeftuin 'witwassen en moneytransfer' 

De cerste proelluin is uitgezet bij het Prismateam Haaglandcn/Hollands Midden en betreft drie 

onderwerpcn. Het plan van aanpak is opgesteld. Per onderwerp gaat een werkgroep aan de slag bestaan-

de uit vcrschillende ervaringsdeskundigen van ICR, PKN, Lexpo, RFD's, BOOM en het 

KLPD/NRI. Per peildatum van deze evaluatie, was alleen de werkgroep voor kasopstelling en venno-

gensvergelijking nog Met geformeerd. In september 2001 volgt de eerste tenigkoppeling nit de andere 

twee werkgroepen. Totaal is voor de proeftuin een budget van f 60.000 beschikbaar (FR, 2001c, 23-26). 

1. Beschroving modus operandi witwassen: de in en uitvoer van contant geld 

De opdracht van dit onderdcel luidde als volgt: 'het door middel van een beschrijving zichtbaar 

maken van een in de praktijk tocgepaste witwasmethode, tc weten de fysieke overbrenging van geld, ter 

100 Brief WIS. 0A2000/90649. 24 novcriber 2000 
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detectie en opsporing van deze handelingen en het hieromtrent formuleren van de meeste adequate 

opsporingsmethode(n)'. Het product moet inclusief juridische onderbouwing beschikbaar komen voor 

rechercheteams. Publicatie in een juridisch vakblad is voorzien voor december 2001 (FR, 2001c, 24). 

2. Model kasopstelling en vermogensvergelijking 

Deze deelactiviteit bestond uit het opstellen van (geautomatiseerde) modellen voor: 

• kasopstelling op basis waarvan een reconstructie van het contante geldverkeer van een mogelijke 

verdachte gemaakt kan worden; 

• vermogensvergelijking op basis waarvan bepaald kan worden of een mogelijk verdachte met crimi-

neel handelen geld verdiend. 

De definitieve modellen en plaatsing ervan op het PolitieKennisnet zijn voorzien voor februari 2002 

(FR, 2001c, 25). 

3. Werkbeschnjving beschikbaarstellingen 

Het doe van de derde activiteit is het geven van inzicht in het illegale gebruik van beschikbaarstel-

lingen door criminelen en de traceerbaarheid van deze beschikbaarstellingen. Het resultaat zou inoeten 

bestaan uit de meest adequate opsporingsmethode(n) om de beschikbaarheidstellingen te traceren. 

Plaatsing op het PolitieKennisnet wordt verwacht voor november 2000. 

Proeftuin: procesbeschrijving inzake fraude met identiteitsdocumenten 
Door de Initiatiefgroep Identiteitsverkrijging (bestaande uit vertegenwoordigers van Openbaar 

bestuur, OM en politic) is in 2000 een deelproject Regionale Samenwerking Identiteitsvaststelling 102 

opgestart. Dit project was aangekondigd in de Kabinetsnota Fraudebestrijding 1998-2002 en heeft een 

tweeledig doe: 

• preventie: voorkomen dat vervalste of onjuiste gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie 

worden opgenomen; 

• repressie: mogelijk maken dat zoveel mogelijk onmiddellijk wordt opgetreden bij constatering van 

valse vervalste documenten. 

Het project beoogt de problematiek aan het voorportaal te lijf te gaan door deskundigheidsbevordering 

van afdelingen burgerzaken van de gemeenten in Nederland. 

Medio 2001 is besloten om de ontwikkeling van instrumenten voor de voorkoming en aanpak van 

fraude met identiteitsdocumenten als tweede proeftuin onder het deelproject instrumentarium te bren-

gen (FR, 2001c, 27). De implementatiestuurgroep vroeg zich op 14 juni 2001 wel af wat de verbinding 

was tussen identiteitsfraude en het project. De schakel ziet men vervolgens in de aanbeveling over 'pre-

ventie'. 

De te ontwikkelen instrumenten zullen voor een periode van zes maanden worden getest in een drietal 

samenwerkingsverbanden van gemeenten, politiekorpsen en arrondissementsparketten (Amsterdam, 

Utrecht en Eindhoven). Op basis van de vastgelegde bevindingen zal waar nodig de bestaande samen-

werking worden gerevitaliseerd en geIntensiveerd aan de hand van: 

• een reeds ontwikkeld inodelstappenplan; 

• het uitvoeren van een opleidingstraject; 

• het beschikbaar stellen van het computersysteem Edisonm; 

• het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van instelling van een bovenregionaal georganiseerd 

multidisciplinair kenniscentrum. 

102 Project Regionale Samenwerking, Identiteitsvaststelling, deelproject regionale samenwerking pilots (Amsterdam, Utrecht, 
Eindhoven), definitieve versie, November 2001. 
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In dc voorfinanciering van de pilots is voorzien buiten het project FR 

Proeftuin: Geautomatiseerd rechercheren in digitale boekhoudingen 

Het doel van deze proeftuin is om efficienter digitale boekhoudingen, die door iedere houder op cen 

cigen manier zijn opgezet, te kunnen doorgronden. In het IFT-Zuid is een pilot uitgezet (FR, 2001c, 27). 

Daaruit moet een programma voortkomen dat handreikingen biedt bij het rechercheren in digitale bock-

houdingen. De proeftuin was in bet najaar 2001 nog niet operationeel. 

13.11 Strategie en beleid 

Vanaf de tweede vierrnaandsrapportage 2000 van het project FR, wordt de noemer 'strategic en 

beleid' gentroduceerd als verzamelbegrip voor actuele strategische en beleidsmatige onderwerpen met 

cen rclatie naar financieel recherchcren. Daaronder ressorteren: 

1. cen invcntarisatie van de inbedding en rechtspositie van organisaties op het terrein van FR; 

2. intensivering van de ontnemingswetgeving; 

3. een tweejaarlijkse enquete veiligheidsgevoel; 

4. de functionaliteit divisie Recherche KLPD. 

Aileen de eerste 2 onderwerpen zijn ter hand genomen. 

Ad 1. Inventarisatie inbedding en rechtspositie van organisatie op het terrein van FR 

In november 2001 wordt gemeld dat Cr voorbereidingen hebben plaatsgevonden voor de inventari-

satie. Met uitvoering is gewacht omdat dit punt mogelijk in de evaluatie van het project FR zou worden 

bctrokken (FR, 2001c, 27). 

Ad 2. Intensivering ontnemingswetgeving 

In de concept-strategienota van het BOOM van augustus 1999 wordt geconstateerd dat ondanks 

positicve ontwikkelingen, op basis van het aantal ogcnschijnlijk ontnemenswaardige zaken het gebruik 

van bet ontncmingsinstrument is achtergebleven bij de verwachtingen. Naast het feit dat een cultuur-

omslag bij politic, OM en ZM nodig is om financieel rechercheren tot een succes te maken, zijn vol-

gens de nota de belangrijkste oorzaken van het niet optimaal inzetten van het ontnemingsinstrument: 

• gebrek aan kennis bij politic OM en ZM; 

• gcbrek aan goede organisatie; 

• knelpunten in de wetgeving. 

Tijelens een brainstonnsessie" op 31 mei 2000 worden aan de hand van de 'Belegnotitie behorcn-

de bij de startnotitic Intensivering van de Ontnemingsinspanningen' de volgende knelpunten ten aanzien 

van ontneming gesignaleerd'": 

I . onvoldoende terugkoppeling van zaken; 

2. onvoldocnde sturing op de uitvoering door de politic; 

3. onvoldoende sturing op de opsporing door het OM; 

4. onvoldoende steun/stimulering van parket- en korpsleiding; 

5. ontbreken van beleidsplannen/criminele kaart; 

6. onvoldoende zicht op communiceren van successen en resultaten; 

236 1  104 On bireenkomat werd bijgewoond door vertegenwoordigera an het project FR, BOOM, FEPP, het Landelijk Executieoverleg OM 
(1.00). ministerie van Justitie, LSOP. SSR code Dienst der Domeinen, 
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7. onvoldoende deskundigheid; 

8. ontbreken van hulpmiddelen zoals automatisering en gevalideerde instrumenten; 

9. te snel loslaten van de begeleiding door de BFO's; 

10. ontbreken van een prestatienorm; 

11. ontbreken van een checklist met indicatoren; 

12. onvoldoende zichtbaar maken van positieve effecten/rendement; 

13. onvoldoende afrekenen/elkaar aanspreken; 

14. ontbreken van een kennisnet; 

15. onvoldoende financiele informatie. 

De knelpunten zijn ondergebracht in vijf taakvelden: 

• beleidsplanning: aanbevelingen 2, 3, 5 en 13; 

• beinvloeding management: aanbevelingen 1,2,3, 9 en 13; 

• kennis: aanbevelingen 7, 11, 14 en 15; 

• communicatie: aanbevelingen 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 en 15 

• meten is weten: aanbevelingen 5, 6, 8, 10, 11 en 12. 

Het lag in de bedoeling om voor alle taakvelden gelijktijdig werkgroepen te installeren. Het onder-

werp Beleidsplanning werd echter als voorwaardelijk voor de andere taakvelden gezien, vooral vanwe-

ge de sturing die zou kunnen plaatsvinden aan de hand van een nieuwe ontnemingsnorm. Voor dit taak-

veld is een stuurgroep geformeerd'", om onder leiding van het BOOM en met steun vanuit het project 

FR een aanpak te ontwikkelen op basis van die nieuwe norm'". Deze norm vervangt de 10-zakennonn. 

In de politiebrief van BZK en de planningsbrief wordt aandacht besteed aan intensivering op basis van 

een nieuwe ontnemingsnorm. Deze bestaat uit een normbedrag voor politierechterzaken en een norm-

aantal voor MK-zaken. (Nelen/van der Meij, 19 december 2000). Met de nieuwe norm is vanafjuli 2001 

proefgedraaid in de arrondissementen Leeuwarden, Den Haag en Utrecht'". Een evaluatie van de proef 

was gepland voor december 2001. Het project FR zou ondersteunen bij de uitwerkingen van de bevin-

dingen en bij het vervaardigen van het eindrapport. 

In het Voorstel ontnemingsnorm 2002, van het BOOM (20 februari 2001) eindigt de opsteller met 

'De normen zijn ambitieus in die zin dat er naar wordt gestreefd het volledige potentieel te benutten. Er 

wordt beduidend meer gevraagd van de parketten dan thans het geval is met de 10-zakennorm.' Per 1 

januari 2002 is de nieuwe norm van kracht geworden. 

In de Voortgangsrapportage Bestrijding financieel-economische criminaliteit 2000 1 " aan de Kamer 

worden de maatregelen genoemd die zijn getroffen ter intensivering van de ontnemingsinspanningen: 

• De instelling van de functie van internationaal ontnemingsdeskundige bij het BOOM en het BIRS, 

met als doe de tenuitvoerlegging van internationale rechtshulpverzoeken met ontnemingsaspecten 

te verbeteren. 

• Toevoegen aan het BOOM van twee specialisten die operationele ondersteuning bieden aan parket-

ten in complexe ontnemingszaken. 

• De introductie van de nieuwe ontnemingsnorm. 

• De instelling van de werkgroep Intensivering Ontnemingsinspanningen. 

• De afronding van een concept-wetsvoorstel ter wijziging van de ontnemingswetgeving zoals dat 

voorligt bij de Raad van State. 

106 Samengesteld uit vertegenwoordigers van het BOOM, ministerie van Justitie, ministerie van BZK, project FR, en het Parket-Generaal. 
107 BOOM, lntensivering ontnemingsinspanningen, voorstel Plan van Aanpak, 4 januari 2001 
108 BOOM, Intensivering van de ontnemingsmaatrcgelen, Stand van cakes per juli 2001 
109 Kamer 11, 2000-2001, 17 050, nr. 221 
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Op 25 september 2001 verschijnt er van de portefeuillehouder ontneming in het FEPP, een Voorstel 

tot vorming werkgroep m.b.t. borging van het ontnemingsproces'. Het voorstel constateert dat in de 

meeste regio's de borging van het ontnemingsproces een punt van zorg is. Het ontnemen wordt nogal 

eens ontdoken aldus het voorstel. Als voorbeelden worden daarvan gcnoemd: 

• over ontneming wordt gewoon niet in het PV van de hoofdzaak gesproken (het blijft zweven); 

• cen vermelding van het \\ivy  worth alleen opgenomen in het PV van de hoofdzaak, zodat het er op 

het pallet door been kan glippen; 

• cr wordt wel een ontnemingsrapportage opgemaakt maar dan onder de f 1.000,- ; 

• er wordt wel een ontnemingsrapportage opgemaakt, maar men 'verzuimr het toe te voegen. 

Volgens het voorstel worden er veel meer varianten gebruikt om ontneming te omzeilen. Met als 

conscquentie dat er geen betrouwbaar beeld ontstaat van wat politic aan ontneming heeft gedaan. Er 

wordt een groot verschil vermoed in de uitkomst van de schatting door de politic en wat het OM vor-

deft op de zitting. In Rotterdam zoo slechts cen derde deel van de aangereikte zaken leiden tot een ont-

nemingsvonnis. In de regio Gelderland-Zuid kondcn van 42 ontnemingsrapportages die in BPS waren 

opgenotnen slechts 16 de toets der kritiek doorstaan. 

Als oorzaken worden in de vergadering van het FEPP van 25 september 2001 genoemd: 

• onvoldoende bekendheid/ervaring met specifieke wetgeving; 

• onvoldoende bekendheid met geautomatiseerde afwcrking; 

• onvoldoende kennis/inzicht bij de verantwoordelijkc lijnmanagers; 

• teveel vrijheid van het individu om te besluiten niets te docn; 

• onvoldoende inzicht in de gevolgen m.b.t. automatisering (voor verbalisant, de lijnverantwoordelij-

ke, en het applicatiebeheer). 

13.12 Reflectie 

Ontwikkelingsproces 

De veelheid van activiteiten die gezamenlijk het taakveld proces vonnen illustreert de typering van 

het project FR uit hoofdstuk 3 van deze evaluatie. Er is eigenlijk geen sprake van een project FR maar 

van meerdere projecten FR. tilt de beschrijving van de taakvelden deskundigheid en organisatie kwam 

het knelpunt van de planning en planbaarheid van de activiteiten sterk naar voren. Die problematiek 

heeft zich ook bij de uitvoering van het taakveld proccs gemanifesteerd. Er zijn maar weinig van de acti-

viteiten volgens planning verlopen. In het veld hebben ook weinig respondenten zicht gehad op de 

omvang van vooral ook dit taakveld. Dat heeft voor dcze cvaluatie tot gevolg gehad dater over het taak-

veld maar weinig meningen van respondenten beschikbaar zijn gckomen. 

Het is bijna niet voor te stellen dat de processen allemaal door het projectbureau zijn gefaciliteerd. 

Daarvoor bestaat bij de respondenten in het veld wet respect. Maar desondanks is de workload voor de 

beperkte projectcapaciteit te groot geweest. Dat het projectbureau niet aan de druk is bezweken heeft te 

maken met de kwaliteit van de personele bezetting, maar is ook het positieve gevolg van de gedeelde 

coordinatie zoals in hooldstuk 3 al werd beschreven. Binnen het taakveld proces zijn als satellieten in 

de coordinatie gaan fungeren het BOOM, het FEPP, het Kenniscentrum, het NPI, en de korpsen waar 

de proefluinen plaatsvonden. 
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In tegenstelling tot het taakveld organisatie, hebben de aanbevelingen voor `Proces' niet structure-

rend gewerkt op de inrichting van het taakveld. De keuze voor taakvelden was in het algemeen een vorm 

van verbijzondering van taken die bij elkaar teveel waren om te overzien. Het taakveld proces was veel 

omvattend en is uitgegroeid tot een weinig overzichtelijk en weinig samenhangend geheel. In de loop 

van het project is vanwege het paraplukarakter van het begrip `proces' er nog meer aan opgehangen. Het 

is begrijpelijk dat de implementatiestuurgroep wat wantrouwend reageerde op het moment dat de frau-

de met identiteitsbewijzen aan het taakveld werd toegevoegd. 

De aandacht binnen het taakveld was breed verspreid over diverse thema's. Daarop bestaat in het 

veld ook kritiek. Respondenten vinden vooral dat de ontwikkeling van het instrumentarium te laat tij-

dens het project van de grond is gekomen en mede daardoor te weinig concreet resultaat heeft opgele-

verd. Men wijt dit aan het feit dat de projectaandacht teveel is uitgegaan naar de bestrijding van finan-

cieel-economische criminaliteit en te weinig naar het financieel rechercheren. 

In het verlengde daarvan valt ons op, dat de activiteiten die ressorteren onder het taakveld proces 

voor een groot deel zijn ingevuld vanuit de bestrijding van de horizontale fraude. Het beschrijven van 

bedrijfsprocessen heeft zich geconcentreerd op de IFT's, evenals de toepassing van het L.E.G.0.-model, 

de ontwikkeling van het FRIS, de registratie en rapportage van fraudesignalen en het versterken van de 

criminaliteitsbeeldanalyse. Dat versterkt de indruk alsof financieel rechercheren gelijk is gesteld aan de 

bestrijding van de horizontale fraude en de organen die zich daannee bezighouden. Terwijl de vraag-

stukken die aan de aanbevelingen betreffende het taakveld ten grondslag liggen zich naar de mening van 

de respondenten uit het veld vooral in de politieregio's en arrondissementsparketten met betrekking tot 

financieel rechercheren manifesteerden. Dat de aanbevelingen zijn ingekleurd vanuit de IFT's is mede 

te verklaren vanwege de onbelemmerde toegang die het project FR had tot die I FT's. Ten opzichte van 

de politieregio's en arrondissementsparketten in zijn algemeenheid was de afstand veel groter. Met veel 

minder inspanning kon men met de IFT's veel meer bereiken in kortere tijd. Daardoor werden de 1FT's 

ook een soort ontwikkelorganisatie. Aileen bleef daardoor het effect ook beperkt tot de IFT's. 

Dat was niet de gedachte achter de oorspronkelijke deelprojecten waarmee het project FR begon. 

Onbedoeld heeft de tussenevaluatie van de IFT's ook aan de accentuering van de bestrijding van de hori-

zontale fraude bijgedragen. De evaluatie had alleen betrekking op de IFT's omdat het project FR zich 

op het moment van evaluatie nog onvoldoende had ontwikkeld. 

Het taakveld proces lijkt aan een aantal aanbevelingen uit het Eindrapport FR niet meer te zijn toe-

gekomen. Hoewel preventie door het OM-ontwikkelteam `Zicht op fraude' en door de stuurgroep tot 

belangrijk vertrekpunt waren verheven, is het in de uitwerking binnen het taakveld proces vrijwel niet 

terug te vinden. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde vorm van casescree-

ning, projectvoorbereiding en voortgangsbewaking. In de eerste viermaandsrapportage over 2000 wordt 

voorgesteld om de projectleiding een inventarisatie te laten uitvoeren naar de actualiteit van deze en 

andere aanbevelingen. In de vergaderverslagen van de implementatiestuurgroep is daaromtrent geen 

beslissing aangetroffen. Wel blijkt uit de derde vien -naandsrapportage over 2000 (FR, 2001a, 18) dat de 

aanbevelingen FR 12, FR13, en FR14 worden geacht te worden betrokken in het project ABRIO. Er 

wordt niet gemeld of de aanbevelingen in dat project ook nadrukkelijk zijn opgepakt. De moeizame con-

tacten met ABRIO begin 2001 doen zulks niet vermoeden. 
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Voor de functionaliteitcn 9 en 10 die aan het taakveld proces zijn toegevoegd (zie § 13.1 onder ad 

2) hebben wij geen uitwerking kunnen vaststellen. 

De prioritering die betreffende de aanbcvelingen heefl plaatsgevonden geeft ondersteuning voor de 

hypothescn die wij in hoofdstuk 3 introduccerden over de mate waarin aanbevelingen mecr of minder 

aandacht hebben gekregen. De aanbcyclingen die zijn uitgevocrd, zijn op een aantal punten beperkter 

uitgelcgd dan volgens de oorspronkelijkc tekst werd beoogd. De ontwikkeling van cen standaard voor 

gegcvensopslag en gegevensuitwisseling betreffende financieel rechercheren, is bijvoorbeeld vertaald 

in de ontwikkeling van het ERIS. Maar het FRIS beperkt zich tot fraude (en vooralsnog in hoofdzaak 

tot horizontale fraude) en dat is niet hetzelfde als financiecl rechercheren. 

Keten 
De eerste pijler van waaruit het taakveld vertrok was, het vanuit de ketengedachte op elkaar afstcm-

men/completeren van alle aspecten van repressief onderzoek. In de praktijk is het beschrijven van 

bedrijfsprocessen dat daarvoor als instrument werd gezien hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de IFT's. 

Het beschrijvingsproces was ooit begonnen binnen het OM, maar kon volgens respondenten op weinig 

insteinming rekenen. Dit in tegenstelling tot de IFT's, waar nict zozeer het beschrijven zelf, als wel het 

onderling uitwisselen van praktische ervaringen en oplossingen werd gewaardeerd. Zoals vaker is 

geconstateerd in deze evaluatie, bleef de ZM in het traject volledig buiten beeld. Het beschrijvingspro-

ces op zich was niet een voorbecld van het integraal met elkaar optrekken als kctenpartners. 

Functionaliteiten 
Door voor het taakveld proccs de indeling van de aanbevelingen uit het Eindrapport FR los tc laten, 

is de bewaking van de uitvocring van die aanbevelingen bemocilijkt en naar onze mening zelfs voor ecn 

deel weggcvallen. Dat blijkt uit de aandacht die feitclijk naar de diverse aanbevelingen is uitgegaan, 

maar ook uit dc wijze waarop in de voortgangsrapportages over de aanbevelingen is gerapporteerd. Dat 

laatste vond steeds plaats per grocp van aanbevelingen en nict per aanbeveling afzonderlijk. Daardoor 

vielen afwijkingen tussen planvonning en realisatie minder op. Waar in hoofdstuk 3 al werd opgemerkt 

dat de aanbevelingen het overkoepclende doe lijken te hebben vervangen, is onder het taakveld proccs 

tot op zekerc hoogte hetzelfdc waameembaar, maar dan een aggregatienivcau lager. De activiteiten die 

gaandeweg tot het taakveld zijn gaan behoren, lijken in de plaats te zijn getredcn van de aanbevelingen 

waardoor die aan het zicht zijn onttrokken. 

De aanbcvelingen waannee aan de slag is gegaan waren bovendien samengcsteld nit meerdere sub-

aanbevelingen. De uitwerking van die aanbeveling concentreerde zich vervolgens vooral op cm, dee-

!aspect. Dat deelaspect werd min of meer synoniem voor de totale aanbeveling. Een voorbeeld van dit 

verschijnsel is aanbeveling FRI4 die bestaat uit dc subaanbeveling `ontwikkeling van een intemationaal 

erkende standaard' (is gelijk gcsteld aan het FRIS) en dc subaanbeveling `delntegratie van die standaard 

binnen de informatieknooppunten en infonnatieplatfonns'. Aan dat laatstc is geen aandacht besteed. 

FRIS 
Het OM is al geruime tijd doende met het ontwikkclen van een frauderegistratiesysteem. De cerste 

ontwikkelingen dateren van 1996. Het FRIS is daaruit een voortvloeisel. Gesteund door de opmerkin-

gen uit diverse documenten en de zorgen binnen het opdrachtgeversoverleg FRIS, de projectleiding FR 

en die van rcspondenten uit het veld. vragen wij ons af of de venvachting van de winst die het systeem 
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zal opleveren niet te hoog gespannen is. Hooguit weerspiegelt het systeem het aangiftegedrag en dat 

zegt nog weinig over de feitelijke situatie. Als bovendien het systeem niet meer meldingen gaat bevat-

ten dan per peildatum van dit onderzoek het geval was, kan de vraag worden gesteld wat de meerwaar-
de is ten opzichte van veel eenvoudiger registraties. En dan is er nog de beperkte prioriteit die in het 

veld wordt toegekend aan de fraudebestrijding. Op basis van die beperking valt er relatief weinig te kie-

zen en toe te delen, want bij de teams is het een kwestie van vol is vol. Uitgaande van de huidige zaak-

snorm bij een aantal van zeven IFT's, komt de jaarlijkse capaciteit uit op 105 middelzware zaken en 14 

zware zaken. Die aantallen vragen om een zorgvuldige toedeling, maar of daarvoor een zwaar, complex 

en kostbaar systeem als het FRIS nodig is, trekken wij in twijfel. 

Deze argumenten gaan nog voorbij aan het feit welke inspanning het kost om het FRIS van input te 

voorzien. Of de invoer bij de politie plaatsvindt of direct bij de marktpartij maakt uiteraard wat uit als 

het gaat om redundantie. Maar ook bij goede afspraken moet de invoer ergens plaatsvinden. Als dat 20 

minuten voor een eenvoudige fraude betekent, komt dat uit op een substantiele investering in mens-
kracht. Ongetwijfeld zal die investering worden afgezet tegen het resultaat wat ermee wordt gehaald. Is 

dat naar hun oordeel te weinig dan zullen marktpartijen, maar ook de politic zelf, hun tijd waarschijn-

lijk bij voorkeur anders willen besteden. De constateringen door het project, dat men voorlopig niet 

hoeft te verwachten dat de basisregistraties van opsporingsinstanties bruikbare gegevens zullen opleve-

ren voor het FRIS, stemt niet tot geruststelling. Laat staan de beperkingen die een FRIS weer krijgt 

opgelegd als het orgaan dat is bedoeld om meldingen te analyseren en veredelen, geen toegang krijgt tot 

informatie afkomstig van in dit geval de FIOD. Dat lijkt ons geen voorbeeld van integratie van finan-

cieel rechercheren in de handhavingsketen. 
Het illustreert wel dat er geheel andere overwegingen meespelen dan uitsluitend het al of niet beschik-

ken over een registratiesysteem. Zoals ook blijkt uit de diverse beschouwingen van de mate waarin de 
ontnemingswetgeving wordt toegepast. Nelen en Sabee legden in 1998 al het beperkte `willen' bij poli-

tic en OM bloot. Hetzelfde signaleren het BOOM en het FEPP. In die zin valt ons op zijn minst op dat 

vervolgens het cultuurelement terzijde lijkt te worden geschoven en de energie wordt gericht op de 

introductie van een nieuwe ontnemingsnon -n waarvan de belangrijkste deskundige constateert dat die 

een nog hogere ambitie inhoudt dan de oude 10-zakennonn. En die werd al niet gehaald. De oplossing 

voor knelpunten wordt naar onze mening teveel instrumented l gericht"°. 

Samenvattend lijkt de waarde van het FRIS ons eerder te zitten in verdere ontwikkeling naar ande-

re criminaliteitsterreinen dan in winst op het terrein van de fraudebestrijding. Die waarde kan alleen 

worden verzilverd wanneer prioritering en afstemming van verschillende terreinen in samenhang kan 

plaatsvinden. Verbijzondering naar deelsystemen van prioritering voor afzonderlijke criminaliteitster-

reinen die niet in relatie tot elkaar staan, doet afbreuk aan deze waarde. 

Criminaliteitsbeeldanalyse 
Het effect van FRIS lijkt in zoverre voor een deel negatief, dat de oplossing van problemen en de 

keuze voor oplossingen lijkt te blijvenliggen tot de komst van het FR1S. Bijvoorbeeld waar het gaat om 

de criminaliteitsbeeldanalyses. Het ontbreken daarvan wordt breed geweten aan het niet beschikken 

over een betrouwbaar systeem. Maar ondanks dat zou men veronderstellen dat er nog wel degelijk 

beleid te maken is. Maatschappelijke thema's dienen zich ook op andere wijze aan. Bovendien vragen 
wij aandacht voor het probleem dat, ook al beschikt men over een criminaliteitsbeeld, zulks nog niet 

impliceert dat bijvoorbeeld de politieregio's meer aan fraude gaan doen. Criminaliteitsbeelden op basis 

110 Politicregio Utrecht, Koersnotitie Financieel Rechercheren (versie 0.2, 28 januari 2000, 6): 'De ervaringen hebben geleerd dat het bij 

de districten even invoeren' van de methode cen utopic is. Een instnnnentele benadering en/of het fragmentarisch investeren in de toe-

passing van de methode leidt slechts korte tijd tot resultaten, daarna verflauwt de aandacht en zakt het nieuwtje weg' . 
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van de registratiesystemen representeren op zijn best het aangiftegedrag. Uitbreiding met de invalshoek 

van de schattingsmethoden lijkt ons dan ook een uitstekende zaak. Met ook daarbij de restrictie dat 

meten wellicht weten inhoudt maar nog geen doen. 

Registra tie 
In de tussentijdse evaluatie van 1999 werd al de uiteenlopendheid van de registraties tussen de IFT's 

gesignaleerd. En nog steeds blijken rapportages van de IFT's met een volstrekt gelijk type taakstelling 

en werkproces niet met clkaar te sporen en niet stapelbaar. Op dit punt lijkt de dialectische aanpak van 

het project niet te leiden tot het gewenste resultaat. Over zaken waarover je van mening kunt verschil-

len is het ons inziens gocd om van gedachten te wisselen. Maar een triviale zaak als een standaardrap-

portagevorm zou ook gewoon opgelegd kunnen worden. 

Daamaast is het registratievraagstuk benaderd vanuit de !FT's en de horizontale fraude terwij1 de ach-

terliggende aanbeveling zich deze beperking niet oplegde. 

Toegepast instrumentarium 
Dat bet instrumentarium het hart vomit van financieel rechercheren wordt door respondenten nit het 

veld onderschreven. Vanuit dat principe wordt de focus van het project FR op de financieel economi-

sche criminaliteit ook niet bcgrepen. Uit het moeizame verloop, de late start en de uiteindelijk bereikte 

resultaten blijkt de centrale aandacht voor instrumentarium nog niet. De proeftuinen moeten zich nog 

gaan bewijzen, maar zijn een concrete stap, waarbij het goed is geweest om het Kenniscentrum Cr nu 

reeds bij te betrekken vanuit de verantwoordelijkheid na beeindiging van het project. Het lijkt ons ook 

voor het Kenniscentrum een belangrijke werkvorin waarbij concreet aan het veld iets geboden wordt. 

Strategie en beleid 
De categoric strategic en beleid lijkt er enigszins te hebben bijgehangen. De oorsprong ervan ligt 

vooral in actucle vraagstukken die zich tijdens het project aandicnden zonder dat ze in een aanbeveling 

waren verwoord. Op zich begrijpelijk dat de actualiteit in het project wordt betrokken. Opvallend is wel 

dat er nog wcinig van dergclijke onderwerpen zijn uitgewerkt. Ook valt op dat het onderwerp ontne-

ming is ondergebracht bij strategic en beleid. TerwijI het &en van de drie fundamenten (naast georgani-

seerde criminal iteit en deskundigheid) is gewecst onder het project FR. De vraag is overigens ook of het 

zinvol was oin het afzonderlijk te positioneren met deskundige spelers als het BOOM met een specific-

ke taakstelling voor wat betreft ontneming. 

Resultaat 
Er is door het taakveld proces veel ondemomen, hoewel niet altijd in relatie tot de aanbevelingen 

van het Eindrapport FR. Als daar gefundeerde overwegingen aan ten grondslag hebben gelegen is dit 

verklaarbaar, maar wij hebben die niet aangctroffen. Samenvattend zijn de resultaten van het taakveld 

vooral organisatorisch en proccdureel van aard. De implementatie moet nog plaatsvinden of heeft zo 

recent plaatsgevonden dat ze nog niet waarneembaar zijn, zoals bijvoorbeeld geldt voor de proeftuinen. 

Onderstaande tabel geeft de aanbevelingen en samenhangende resultaten vanuit het oogpunt van het 

Eindrapport FR en de deelrapportages weer. 
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TABEL 23: OVERZICHT RESULTATEN AANBEVELINGEN TAAKVELD 'PROCES' 

Aanbeveling 

FR9 Ontwikkel casescreening, project-

voorbereiding en voortgangsbewaking. 

	

GC1 	Verricht structured l projectvoorbereiding 

	

GC7 	Geef aspecten van FR meer aandacht 

bij het prioriteren van onderzoeken 

	

FR 1 0 GC17 	Capaciteit vrijmaken voor research 

en development. 

FR11 	ON1 	lmplementeer het L.E.G.O. 

evaluatiemodel. 

FR12 	HF 13 	Ontwikkel vast preventieonderdeel. 

ZF2 	Meer aandacht voor preventie 

FR13 	 Verplichting registratie financiele 

gegevens. 

GC5 	Creeer binnen het (C)ID traject 

aandacht voor financiele informatie 

0N5 	Doorontwikkelen ORS-systeem 

FR14 	 Ontwikkel standaard voor gegevens- 

opslag en -uitwisseling. 

GC22 	Standaardiseer de benadering van 

open bronnen 

GC23 	Ontwikkel een standaard voor de 

registratie van gegevens 

HF15 	Verbetering uitwisseling gegevens 

publiek-privaat 

FR15 	 Selecteer relevante bijzondere 

opsporingsmethoden. 

GC18 	Zet relevante bijzondere opsporings- 

methoden in. 

Behaald 

Werd synoniem gezien 

aan het Kenniscentrum 

FR. 

Het model is toegepast 

op 4 onderzoeken. 

FRIS (beperkt0M-

systeem) 

FRIS voor wat betreft 

de fraudezaken 

Niet behaald 

Overgedragen aan ABRIO 

Overgedragen aan ABRIO 

• 

Overgedragen aan AM° 

• 

Overgedragen aan ABRIO 
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Hoofdstuk 14 RESULTATEN TAAKVELD 'SAMENWERKING 
PRIVATE SECTOR' 

In deel V dat het IFT-concept beschrijft, wordt de opbouw van de private sector beschreven en de 

wijze waarop de relatie met de IFT's is ingericht. In dit hoofdstuk staan twee aanbevelingen cen-

traal: de uitbouw van de formule van het project 'Met kennis Bestrijden' en de totstandkoming van 

handhavingsarrangementen. Dat laatste onderwerp wordt ook belicht voor de publieke sector 

omdat het project FR namens het OM de arrangementen met die sector heeft voorbereid. Het 

hoofdstuk sluit af met een ref lectie op de onderzoeksbevindingen. 

14.1 Uitgangssituatie 

Het gezamenlijk belang in de aanpak van (horizontale) fraude vroeg naar de mening van de stuur-

groep om een uitgewerkt pakket aan handhavingsafspraken met de afzonderlijke marktpartijen 

(Stuurgroep, 1997, 3). Een handhavingsarrangement wordt volgens aanbeveling FR16 uit het eindrap-

port financieel rechercheren (Stuurgroep, 1997b, 30) overeengekomen met een sector en niet met afzon-

derlijke marktpartijen. De nota Zicht op Fraude (OM, 1997b, 7) en bijlage 3d van het Eindrapport finan-
cieel rechercheren, gaan er van uit dat ook met de Bijzondere Opsporingsdiensten een handhavingsar-

rangement wordt gesloten. 

Het Interim-advies (Stuurgroep, 1997a, 11) ziet een handhavingsarrangement bestaan uit vijf onderde-

len: 

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 getrof-
fen; zowel met betrekking tot haar producten als de wijze waarop die worden vervaardigd en op de 

markt gebracht. Bij de bewijsvoering van eventueel misbruik moet volgens de stuurgroep kunnen wor-

den vastgesteld dat de opzet was gericht op het strafbaar handelen en niet werd uitgelokt door slechte 

bedrijfsvoering (Stuurgroep, 1997a, 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 tij-

dens het onderzoek. Bij de selectie en toedeling van zaken speelt de marktsector geen rol, aldus het 

Interim-advies. 
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Ad 3: organisatie van de opsporing 

Door de marktsector moet zoveel mogelijk de voortgang van een onderzoek kunnen worden 

gevolgd. De benadeeldc die aangifte heeft gedaan moct na een onderzoek van de afloop op de hoogte 

worden gebracht (Stuurgroep, 1997, 13). In het handhavingsarrangement moeten afspraken voorkomen 

over het door de marktsector aan te leveren aantal zaken en garanties van de opsporingscapaciteit die 

de politic 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 gemeenschappelijke (tussen marktsector en OM afgestemde) uitgangspunten (Stuurgroep, 

1997a, 15). Als het opsporingsonderzoek niet tot het gewenste resultaat leidt, zal samen met de aange-

ver worden beoordeeld welke andere bijdrage kan worden geleverd aan oplossing van het criminali-

teitsprobleem. Beslagafspraken en ontnemingsbeleid zijn eveneens voor dc marktpartij belangrijke 

onderwerpen om aan de orde te stellen in het arrangement. 

Ad 5: executie van strafrechtelijke beslissingen 

Zoveel mogelijk vooraf zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop private en public-

ke belangen samengaan. Er zijn volgens het Eindrapport FR verschillende (gecombineerde) afdoe-

ningsmodaliteiten denkbaar waarin de civiele belangen van de marktpartij zullen meewegen. Afspraken 

zouden kunnen worden gemaakt over strafmaat en over flankerend (niet-strafrechtelijk) beleid 

(Stuurgroep, 1997b, bijlage 3d). 

Het afsluiten van de arrangementen is voorbehouden aan het college van Procureurs-generaal (OM, 

19976, 7). De voorbereiding daarvoor is in eerste instantie opgcdragen aan het toenmaligc 

(Projectbureau, I 998d, 4) maar worth uitcindelijk verricht door dc OM-fraudeteams voor wat betreft de 

marktsector die het aan haar toegewczen aandachtsgebied vertegenwoordigt. In het Interim-advies 

(Stuurgrocp, 1997,3) werd de minister het eerste concept-handhavingsarrangement in het vooruitzicht 

gesteld voor 1 november 1997. 

In de Vicrde voortgangsnotitie van het project wordt het vertrekpunt van het taakveld 

`Samenwerking private sector' gedefinieerd onder de noemer strategisch beleidskader (project FR, 

I998d, 20). De verbetering van de aanpak van horizontale fraude vereist afstemming van dc inspannin-

gen door de verschillende partners in de handhaving, aldus het kader. Aan helderheid in wederzijdsc ver-

wachtingen voor de langere termijn zou kunnen worden bijgedragen door handhavingsarrangcmenten. 

Zowel voor de private als voor de publicke sector. 

Het in het Interim-advies gerntroduceerdc onderscheid tussen handhavingsarrangement en conve-

nant is losgelaten. Daannee is aanbeveling 8.5 uit de tussentijdse cvaluatic van het IFT-concept gevolgd. 

14.2 Het Ontwikkelingsproces en resultaat 

14.2.1 Publiek-privaat 

Uit het verslag van de stuurgroepvergadering van 15 april 1997 is af te leiden dat de handhaving-

sarrangementen destijds werden gezien als de oplossing voor de aanpak van horizontale fraude. Het 
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Gemeenschappelijke en vooral intentionele toezeggingen over: 
• het evenwicht tussen preventie en repressie; 
• een acticf vervolgingsbeleid; 
• schadebeperking; 
• inzicht in het fraudebeeld; 
• het wederzijds overleg; 
• het uitwisselen van deskundigheid; 
• het meld- en aangifteproces; 
• publiciteit over aard en verloop van onderzoeken. 

De toezeggingen door de marktpartij hebben betrek- 	De toezeggingen van het OM hebben betrekking op: 
king op: 	 • 	het instandhouden van samenwerkings-verbanden 
• de fraudegevoeligheid van hun producten; 	 voor de bestrijding van horizontale fraude, waarvan 
• het signaleren van vermoedens en pogingen tot 	een met een bijzonder taakaccent in relatic tot de 

fraude; 	 desbetreffende marktpartij; 
• de registratie van fraudezaken; 	 • 	het tot stand brengen van samenwerking tussen 
• de coordinatie van fraudezaken voor de eigen 	samenwerkingsverbanden, regiopolitie en BOD'en; 

sector; 	 • 	procedures voor selectie, prioritcring en toedeling 
• het doen van aangiften; 	 van onderzoeken; 
• het inrichten en instandhouden van vaste aan- 	• 	de mate waarin rekening wordt gehouden met de 

spreckpunten (zoals een veiligheidsafdeling); 	belangen van de benadeelde partij; 
• het verstrekken van informatie over fraudcza- 	• 	tijdige infonnatie en terugkoppeling; 

ken; 	 • 	jaarlijkse beschikbaarheid van opsporings-capaci- 
• het ter beschikking stellen van kennis. 	 teit. 

antwoord op het verzoek van de minister om een Interim-advies was in eerste instantie ook in die lijn 

gedacht. IFT's waren toen nog niet in beeld. 

In bijlage 3d van het Eindrapport FR en in het Fraude Protocol van het Verbond van Verzekeraars (VvV, 

1998a, 5) wordt onderscheid gemaakt in handhavingsarrangementen en convenanten. Handhavings-

arrangementen zouden algemene meerjarige afspraken bevatten. De jaarlijks af te sluiten convenanten 

waren gebaseerd op de arrangementen en bevatten meer concrete afspraken. In december 1998 is een 

model handhavingsarrangement opgesteld (FR 1998e, 21). 

In augustus 1998 (FR, 1998c, 16) werden op korte termijn handhavingsarrangementen in het vooruit-

zicht gesteld met de verzekeringsbranche en de bancaire sector. Concepten zouden naar verwachting in 

april 1999 gereed zijn (FR, 1999a, 17). Na bespreking van de concept-arrangementen in de CCF is 

besloten om deze meer in overeenstemming met de handhavingsarrangementen voor de publieke part-

ners te herschrijven (FR 1999d, 19). 

De totstandgekomen handhavingsarrangementen vertonen weinig gelijkenis met de oorspronkelijke 

opzet volgens het Interim-advies. De arrangementen met de marktpartijen zijn kort en bondig terwijI de 

eerste versies zeer uitgebreid waren (zie § 14.1). De bedoeling was om ze voor iedere marktsector op te 

bouwen volgens hetzelfde stramien (zie bijlage 5). Te beginnen met een preambule, gevolgd door 

gemeenschappelijke toezeggingen, toezeggingen door de marktpartij, toezeggingen door het OM, en 

bijzondere aandachtspunten. leder handhavingsarrangement is voorzien van een schema waarin binnen 

de wettelijke voorschriften en andere bepalingen de wijze van informatie-uitwisseling is geregeld en 

van de prioriteitenlijst die gehanteerd wordt om de aangediende zaken te wegen. 

TABEL 24: STANDAARDSTRAMIEN HANDHAVINGSARRANGEMENTEN OM-PRIVATE PARTIJEN 
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Nederlandse Vereniging van Banken 

Aanvankelijk zou Cr een handhavingsarrangement komen voor banken en verzekeringsmaatschap-

pijen gezamenlijk (project FR, 1999c, 17). Dat is niet doorgegaan vanwege het verschillend belang. 

Volgens de NVB veronderstelt de overheid in relatie tot de handhavingsmangementen, overigens ten 

onrechte, dat bank fraudes uiterst gecornpliceerd 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 Cr volgens de NVB 

toe kunnen leiden dat van de banken geen middelzware of zware zaken zijn te verwachten. De discus-

sic tussen NVB en OM over de zwaarte van de aan te leveren en in te nemen zaken is op dit punt terug 

tc voeren. 

In dc tweede kwartaalrapportage over 1999 wordt een concept-handhavingsarrangement aangekon-

digd voor april 1999 (FR 19996, 17). Met het verzoek om commentaar is deze in april 1999 voorgelegd 

aan dc NVB, Interpay en de creditcardmaatschappijen. De tekst is nagenoeg gelijkluidend aan het met 

het Verbond van Verzekeraars te sluiten arrangement. Vanuit de banken wordt geconstateerd dat het con-

cept-arrangement geen harde inhoudelijke afspraken bevat over inzet vanuit politic en OM, gerelateerd 

aan cen bcpaald aantal zaken. Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. Het arrangement heeft meer het 

karakter van een intentieverklaring. 

Op 31 oktober 2000 is het handhavingsarrangcmcnt getekend (FR2001a, 35). Afspraken over de 

invulling van zware, middelzware, en eenvoudige frau& waren nict in het handhavingsarrangement 

opgenomen. Het OM garandeert de strafrechtelijke afdoening van tenminste 25 middelzware zaken 

zoals behandeld door de IFT's en vier zware zaken van de IFT's of het LRT (de latere Dienst Recherche 

Onderzoeken). 

Het Verbond van Verzekeraars 

Het tot stand brengen van het handhavingsarrangement is gedefinieerd als een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid van de bedrijfstak en de fraude-unit-Oost. In de vierde kwartaalrapportage van 1999 

wordt gemeld dat het handhavingsarrangement in principe gereed is voor ondertekening. Twee para-

grafen leveren op dat moment nog problemen op (FR, 2000a, 23): 

• Dc infonnatie-uitwisseling tussen OM en de verzekeringsmaatschappijen; 

• Het afgesproken aantal instroom- en afdoening van zaken. 

Verzekeraars wijzen op het belang van het versehil tussen verzekeringsfraude en bijvoorbeeld bank-

fraude voor war betreft in het handhavingsarrangement vast te leggen afspraken. Bij een bankfraude 

heeft de bank al schade geleden; bij een mogelijke verzekeringsfraude heeft de verzekcraar nog niet uit-

gekeerd en zit nog aan tafel met dc verzekerde die heeft geclaimd. Het sncl beschikbaar krijgcn van 

infonnatie van de politic over de mogelijke fraude is van belang voor het eventueel kunnen tegenhou-

den van een uitkering. Het maken van afspraken met de politic over de snelheid van handelen, is voor 

verzekeraars essentieel. Gelijktijdig stuit het uitwisselen van inforrnatie op privacyproblemcn. Als 

gevolg daarvan is op 31 oktober 2000 geen handhavingsarrangement ondertekend, maar een intentie-

verklaring om tot een handhavingsarrangement te komenu 2 . 

Een specifieke vraag over de informatie-uitwisseling is voorgelegd aan de Registratickamcr. Het 

advies zal leidend zijn voor de verdere uitwerking (project FR, 2001a, 35). 
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112 	Intentieverklaring van het Verbond van Verzekeraars en het Openbaar Ministerie (31 oktober 2000), p. 	Met Verbond van 
Verzekeraars en het openbaar Minister* stollen vast dat de beoogde publiek-private samenwerking under de hudige omstandigheden niet 

kan plaatsvinden. Peden hiervan is het proaetieve karakier van de problematic* van verzekeringscraude: do *had° bp (ma. enter-

no) 'nude kan immers nog workomen worden. Tijdsdruk is daamwe het primaire kernelement in de beoogde publiek-privale samenwer-
king. Hot bestaande juridische kado van informatie-uitwisseling lumen partijen is onvoldoende geschikt (eq. voor meerdere uitleg vat-
boar) en hoer) eon dusdanig stork negati eve uttwerking op de aanginebereidheid van verzekeraars on nu gezatnenlijk afhpraken vast to leg-
gen in eon handhavingsarningement.' 



Ondanks het karakter van een intentieverklaring, zijn er wel kwantitatieve afspraken gemaakt. Het 

OM zal 25 middelzware zaken van de IFT's behandelen; vier zware zaken van de [FT's of het LRT, en 

15 middelzware zaken betreffende intermediairfraude afkomstig van de belastingdienst/ECD. 

Telecommaatschappijen 

Bij het Eindrapport FR was als bijlage een concept-handhavingsarrangement opgenomen voor de 

telecomsector. Door het IFT-Noord is in 1999 een aangepaste versie opgesteld (FR, 1999a, 17). Daar is 
het lange tijd bij gebleven. Het IFT-Noord schatte ook in dater voorlopig (peildatum 30 april 2001) geen 

handhavingsarrangement zou komen gezien de nog prille samenwerking binnen de telecommarkt. 

Vervolgbesprekingen hebben vanwege interne ontwikkelingen bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de telecommunicatiebranche, pas in mei 1999 plaatsgevonden 

(FR,1999d, 19). De hoofdinspanning van het 1FT Noord is gericht op het tot stand brengen van een frau-

deloket. Daarna worden de mogelijkheden bekeken om tot een gezamenlijk handhavingsarrangement te 

komen (FR, 2000a, 23) Met dat doel heeft in juni 2001 een bijeenkomst plaatsgevonden onder voorzit-

terschap van de portefeuillehouder fraude (FR, 2000b, 27). In oktober 2001 is dat gevolgd door een con-

gres over telecomfraude. Dat heeft geleid tot een versnelling waardoor alsnog een concept-handha-

vingsarrangement door de telecommaatschappijen is aangenomen. Het handhavingsarrangement zal 

begin 2002 worden ondertekend. Het was niet tijdig beschikbaar om te worden opgenomen in deze eva-
luatie. 

De Stichting Namaakbestrijding 

Er is een concept-handhavingsarrangement opgenomen in bijlage 3d van het eindrapport financieel 

rechercheren. Dit arrangement is niet geactualiseerd en ook nog niet ondertekend. 

Eigen VerladersOrganisatie 

In de laatste vier maanden van 2000 is intensief contact tussen de CCF en de Eigen Verladers 

Organisatie (EVO). Vanwege de korte voorbereidingstijd is geen handhavingsarrangement maar een 

intentieverklaring tussen OM en EVO getekend op 31 oktober 2000. In 2001 zal het eerste concept van 

een daadwerkelijk handhavingsarrangement worden opgesteld (FR, 20001a, 36). Transport en Logistiek 

Nederland (TLN) en de `natte sector' worden hierbij betrokken (FR, 2001b, 29). Er zijn geen kwantita-
tieve afspraken gemaakt. 

Payment providers 

Payment providers zijn uitgevers van betaalproducten en verwerkers van het betalingsverkeer voor 

betalings- en creditcardorganisaties. Het betreft Interpay Nederland, VSB International/JCB, American 

Express Inc. en Diners Club Benelux'. Er is een concept-handhavingsarrangement opgesteld. 

Ondertekening daarvan had per peildatum van deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. Die onderteke-
ning heeft consequenties voor de afgesproken verdeling van de beschikbare capaciteit van de 1FT's (FR, 

2001a, 36), vanwege de al toebedeelde aandachtsgebieden. Het concept-handhavingsarrangement bevat 
geen kwantitatieve afspraken. 

14.2.2 Publiek -publiek 

Met de publieke sector wordt het sluiten van handhavingsarrangementen ook nagestreefd. (FR, 

1998e, 21). De arrangementen met de publieke partijen zijn veel omvangrijker dan die met de markt-

partijen. Ze lijken meer op de oorspronkelijke opzet. Bovendien hebben ze niet uitsluitend betrekking 
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op fraude, maar ook op de aandachtsvelden milieu en economic. Het basisstramien bestaat volgorde-

lijk ongeveer uit aandacht vaor de taak van de BOD'en en het OM, de overlegstructuren, de handha-

vingscyclus, bestuurlijke handhaving, en flankerend beleid (o.a. expertisevonning). 

In de laatste kwartaalrapportage van 1999 wordt uitstel van de handhavingsarrangementen met de 

BOD'en aangekondigd als gevolg van (FR,2000a, 23): 

• de herstructurering van de BOD'en. 

• de noodzaak voor het OM om alle vakgebieden (fraude, economic en milieu) gelijktijdig af te ron-

den. 

De dric landelijk coordinatoren Fraude, Economic en Milieu zijn donde ook de onderlinge afstem-

ming tot stand te brengen, zodat de vakdepartementen met &en OM spreken (FR, 2000b, 27). Afspraken 

over de besteding van de extra gelden voor intensivering van dc fraudebestrijding zouden worden opge-

nomen in de arrangementen (FR, 2001a, 36). 

Voorgesteld was om per 1 juli 2000 de voorbereiding van dc handhavingsarrangementen met de public-

kc sector door het project over te dragen aan de CCF (FR, 2000b, 28). In afwachting van de ontwikke-

lingen rond het Functioned OM is dat opgeschort (FR, 2001a, 37) 

De handhavingsarrangementen passen in het Beleidsplan BOD'en, waarin afstemming tussen de 

BOD'en op hoofdlijnen plaatsvindt. 

De Algemene Rekenkamer hecht in haar rapport Opsporing en vervolging van fraude veel waarde 

aan de totstandkoming van afspraken tussen publieke partijen en het OM. 

De Belastingdienst 

Met de belastingdienst is in het vierde kwartaal van 1999 een handhavingsarrangement gesloten 

over de iwet van de FIOD. In feite betreft dit het bestaande convenant. Tot dan toe hadden 

Belastingdienst en OM convenanten afgesloten. De positie van de [CD was nog onderwerp van gesprek 

(FR. 2000a, 23) Bijstelling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van behandeling in het Centraal 

Tripartite Overleg en op 11 januari 2000 is het getekend. Op 31 oktober 2000 is betreffende het jaar 

2001 cen nieuw handhavingsarrangement vastgesteld (FR, 2001c, 29). 

Volgens de afspraken met de Belastingdienst zullen jaarlijks 450 zaken warden aangeleverd bij het 

OM met 900 verdachten. De FIOD beoogt 50% van de opsporingsonderzoeken binnen zes maanden af 

te ronden en de rest binnen 16 maanden. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Een tweede concept van het handhavingsarrangement zoo beschikbaar zijn gekomen in het derde 

kwartaal van 1999 (FR,1999e, 19). Voor wat betreft het onderdeel fraude is dit afgerond in het vierde 

kwartaal 1999. Uitbrciding met economic en milieu heeft voor vertraging gezorgd (FR2000a, 23). Er is 

een concept-handhavingsarrangement opgesteld na een gesprek tussen de DG van het ministerie en de 

portefeuillehouder fraude" 4 . De Startnotitie-handhavingsarrangement is ondertekend op 31 oktober 

2000 (FR, 2000c, 31). 
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Het handhavingsarrangement betreft de onderwerpen: 

• Volkshuisvesting (Woningwet); 

• Ruimtelijke ordening (Wet op de Ruimtelijke Ordening); 

• Milieuwetgeving. 

Het ministerie van VROM ( de Dienst recherchezaken; in de toekomst de BOD-VROM) verplicht 

zich inzicht te verschaffen in de toezicht- en controleactiviteiten, zodat keuzes gemaakt kunnen worden 

voor zaken die een strafrechtelijk vervolg verdienen. Ook moet VROM ervoor zorgen dat onder leiding 

van het OM de noodzakelijke opsporingsactiviteiten kunnen worden verricht. Het OM verplicht zich in 

behandeling genomen zaken af te doen volgens van te voren afgesproken uitgangspunten. Die uit-

gangspunten zijn niet gedefinieerd, evenmin als kwantitatieve afspraken. 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Het handhavingsarrangement betreft de algemene inspectiedienst (AID). In het eerste kwartaal 1999 

zijn concept-handhavingsarrangementen gereed gekomen en voorgelegd aan betrokkenen (FR, 1999d, 

19). Verwacht werd dat de definitieve versie in het najaar van 1999 getekend zou worden. 

Het handhavingsarrangement betreft de beleidsthema'sm: 

• Akkerbouw, tuinbouw en sierteelt. 

• Bestrijdingsmiddelen. 

• Diergeneesmiddelen en diervoerders. 

• Mestregelgeving. 

• Natuurbescherming en bosbouw. 

• Paardenhouderij en paardensport. 

• Technische Administratieve Bedrijfscontrole op EU-regelgeving. 

• Veehouderij (herstructurering, dierwelzijn en diergezondheid). 

• Visserij. 

• Vlees en pluimvee. 

Het OM kan inzet van capaciteit in multidisciplinaire onderzoeken claimen binnen de opsporings-

pool van de AID (trekkingsrecht). De opsporingspool bestaat uit 80,5 mensjaren, waarvan 28 beschik-

baar zijn voor het OM (handhavingsarrangement 2001, 13) 

Schatting aantal pv's in 2001: 3.760 (FR2001a, 36) Voorbereiding nieuw handhavingsarrangement door 

OM en AID. Ondertekening op 31 oktober 2000 (20001a, 36) Landbouw en visserij (Algemene 

I nspectiedienst) 

Het OM verplicht zich ertoe dat 90% van de door de AID ingediende processen-verbaal leidt tot een 

reele strafrechtelijke interventie ten aanzien van een of meerdere hoofdverdachten. Voor 75% geldt dat 

de interventie binnen een jaar na datum indiening OM is gerealiseerd. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) 

Met het ministerie van SZW zijn in 1999 de eerste gesprekken gevoerd over het afsluiten van het 

handhavingsarrangement. In het derde kwartaal van 1999 bevonden deze zich een afrondend stadium 

(FR, 1999e, 19). Het streven was er op gericht om het arrangement te kunnen laten ingaan voor het jaar 

2000 (FR 1999d, 19). De standpuntbepaling over de BOD'en heeft tot vertraging geleid. Uiteindelijk 
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is het eerste arrangement getekend op 31 oktober 2000. 

Het handhavingsarrangement bestrijkt de volgende terreinen: 

• handhaving Arbeidsomstandighedenwet 1998; 

• handhaving Arbeidstijdenwet; 

• handhaving wet arbeid vreemdelingen en daaraan gekoppelde fraude met andere regelingen; 

• bestrijding van fraude met Arbeidsmarkt subsidieregelingen. 

In overleg zullen criteria worden opgesteld voor toetsing voordat ecn zaak wordt behandeld door de 

Al zelfstandig of multidisciplinair met bijvoorbeeld de IFT's. 

Volgens het handhavingsarrangementua voor 2001 heeft de Al landelijk 7fte beschikbaar voor inzet 

samen met de IFT's. Maximaal 20 fte kunnen worden ingezet op de georganiseerde illegale arbeid en 

50 fte voor de reguliere aanpak illegale tewerkstelling. De 0M-quota voor de zaken die in samenwer-

king met de IFT's worden aangebracht waren bij het afsluiten van het handhavingsarrangement nog niet 

bepaald. De door het OM te venverken reguliere zaakstroom van de Al zou bestaan uit 800 processen 

verbaal terzake de Way (Wet arbeid vrecmdelingen) en 15 voor wat betreft de georganiseerde illegale 

arbeid. Voor de aanpak van subsidiefraude is maximaal 7,5 fte beschikbaar voor inzet op de ESFH 7 - 

fraude. 

In de vergadering van 15 november 2001 van de CCF meldt de projectleiding dat het nieuwe handha-

vingsarrangement in concept gereed is. Definitieve vaststelling zal plaatsvinden als de ontwikkeling van 

de SIOD is afgerond. 

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen 

In het derde kwartaal 1999 zijn met het LISV besprekingen begonnen over het afsluiten van cen 

handhavingsarrangement (FR, I999e, 19). Ondertekening werd verwacht in het eerste kwartaal 2001 

(FR, 2001a, 37) maar is uitgesteld tot na de totstandkoming van de SIOD (FR, 2001e, 30). Het 

Expertisecentrum sociale zekerheidsfraude in Den Haag bereidt het handhavingsarrangement voor. 

SVB 

In het derde kwartaal van 1999 zijn met de SVB besprekingen begonnen over het afsluiten van een 

handhavingsarrangement (FR, I999e, 19). Het handhavingsarrangement is voorbercid door het experti-

secentrum voor fraude met overdrachtsgelden van het arrondissement Den Haag. Het is getekend op 2 

februari 2001 11 ". Het handhavingsarrangement voor 2002 wordt yenvacht na de totstandkoming van de 

SIOD (FR, 2001c, 30). 

Het handhavingsarrangement betreft de onderwerpen: 

• Algemene ouderdomswet; 

• Algemene Nabestaanden wet; 

• Algemene kinderbijslagwet; 

• Remigratiewet; 

• Regeling persoonsgeboden budget; 

• Regeling tegemoetkoming onderhoudskostcn thuiswonende gehandicapte kinderen; 

• Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers; 

• Bijdrageregeling Fonds Voortzetting Pensioenverzekering. 

116 Handhavingsamangement tussen het Ministeric van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de Arbeidsinpsectie en het 
Openbaar Ministerie, Den Haag, 16 oktober 2000. 

252 	117 Europees Sock,al Fonds 
118 liandhavingsarrangement 2001 tosser De Sociale Verrekeringsbank en he Openbaar Ministerie, 2 februari 2001, 



Strafrechtelijke vervolging vindt plaats wanneer het toegebrachte nadeel aan de SVB f 12.000,- of 
meer bedraagt in zaken waar geen bestuurlijke sanctie mogelijk is. Het aanbod van fraudezaken en de 

verwerkingscapaciteit van de 61 rechercheurs van de SVB heeft zich gestabiliseerd op ongeveer 400 

zaken. Voor 1997 was een quotum vastgesteld van 250 processen-verbaal en bedroeg de feitelijke pro-

ductie ruim 400. Voor 1998 en 1999 was het aantal processen-verbaal geprognosticeerd op 470. Volgens 

het handhavingsarrangement zal de SVB minimaal 375 en maximaal 475 processen-verbaal indienen bij 
het OM. Het OM zal er maximaal 475 behandelen. Van de ingediende zaken zal 90% binnen drie maan-

den na aanbieding worden beoordeeld. Bij een beslissing tot dagvaarding zal de zaak binnen drie maan-
den op de zitting verschijnen. 

BumaStemra 
De tweede kwartaalrapportage over 1999 meldt dat met Buma/Stemra geen gesprekken meer wor-

den gevoerd over het afsluiten van een handhavingsarrangement. Dit heeft te maken met de instelling 

van een werkgroep voor advies over de toekomst van de organisatie (FR, 1999b, 17). Verwacht wordt 

dat het niet tot een arrangement zal komen. Afhankelijk van de behandeling van het kabinetsstandpunt 

inzake de BOD'en zal de OM-fraude-unit Oost hieraan nadere invulling geven (FR, 2000a, 23). Het 

hoofd van de fraude-unit neemt deel aan de werkgroep (FR, 2000b, 27). De CCF heeft geadviseerd om 
de dienst onder te brengen bij het KLPD. Het college van PG's wil BumaStemra onderbrengen bij de 

Belastingdienst ECD (FR2001a, 35). Per 21 juni 2001 was daarover volgens verslag van de CCF nog 
geen beslissing genomen. 

14.3 Project 'Met Kennis Bestrijden' 

14.3.1 Ontwikkelingsproces 
In § 2.1.3 is vanuit de historie van de fraudebestrijding het project 'Met Kennis Bestrijden' (MKB) 

geintroduceerd. In § 3.4.1 is de aanbeveling FR5 om het succ.-e--  van de deskundigheidsontwikkeling 
onder de vlag van het MKB-project te verbreden naar andere deelterreinen genoemd ter ondersteuning 

van de hypothesen waardoor de ene aanbeveling meer aandacht heeft gekregen dan andere. 

Het MKB project was een samenwerkingsactiviteit tussen OM en NVB, maar werd aangestuurd 

door de stuurgroep FR. Het is voortgekomen uit de aanbevelingen van de Werkgroep Inventarisatie 

Expertise Politie en Justitie. In 1996 kwam deze werkgroep met o.a. de volgende knelpunten in de 
bestrijding van financieel-economische criminaliteit: 
• de negatieve beeldvorming en het gebrek aan vertrouwen tussen politie/justitie en financiele instel-

lingen; 

• ongestructureerde en willekeurige bevraging van pseudo-deskundigen voor wat betreft bancaire 
fraude; 

• onvoldoende kennis bij het bank- en effectenbedrijf van strafrechtelijke problemen bij fraudeonder-
zoeken; 

• onvoldoende effectieve en efficiente bestrijding van de financieel-economische criminaliteit door 
een lage opsporingsprioriteit en onvoldoende kennis en ervaring; 

• geen eenduidig en gelijk opgaand opleidingsbeleid voor politie en OM; 
• relatief snelle fiinctiewisseling binnen OM en politie waardoor kennis niet wordt vastgehouden. 
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Op 14 maart 1997 werd door de stuurgroep FR de startnotitie van het project goedgekeurd. Er was 

sprakc van een tweehoofdige projectleiding van OM en de banken (later uitgebreid met een derde 

namens de politic), en een projecttcam dat na de start van het project is gaan fungeren als klankbord-

grocp. 

14.3.2 Resultaat 
Het project kende drie hoofdthema's: 

I. inzet van deskundigheid; 

2. opleidingen en detacheringen; 

3. verbetering van de beeldvorming. 

Ad 1. Inzet van deskundigheid 

In oktober 1997 is de 'deskundigenbank' gestart. Deze bestond uit een lijst van specialisten op cen 

bepaald vakgebied. Door middel van een brochure, via gedetacheerde bankdeskundigen en een mede-

werker uit het projectteam, die tevens zitting had in het BFO-platform, werd ruchtbaarheid gegeven aan 

het nieuwe initiatief. Vanaf de start tot het einde van het project werd in 42 gevallen een deskundige 

ingezet. Op 90 vragen kon het antwoord worden gegeven dankzij het naslagwerk `Wegwijzer in 

Bankenland'. De meeste vragen hadden betrekking op het betalingsverkeer. Het aantal vragen was lager 

dan verwacht. Er werd door het projectteam MKB cen overlap gcsignalecrd met de activiteiten van het 

Kennispunt FR. 

Ad 2. Opleidingen en detacheringen 
In samenwerking met het NIDE, het project FR en de SSR werd een opleidingspakket samengesteld 

op de deskundigheidsniveaus 4 en 5: 

• Niveau 1: Globale kcnnis van betaalmiddelen en bankbedrijf; 

• Niveau 2: Bankkenis Rechterlijke Macht, Bankkennis Politic, en Bestrijding fraude en witwassen; 

• Niveau 3: Orientatie Financiele Instellingen, Bankleer Justitie, Bestrijding bankfraudc en witwas-

sen; 

• Niveau 4: Spccialistische NIBE-trainingen. 

Voor drie opleidingen is een toets ontwikkeld. 

Achteraf beoordeelt het projectteam haar voortvarendheid als te groot omdat het reguliere politic-

onderwijs niet in staat was dc bancaire opleidingen te implementeren. Bij de SSR kon men aansluiten 

op een al lopend traject. 

Het project heeft acht medewerkers vanuit de banken gedetacheerd bij overheidsdiensten, o.a. bij 

het LRT (2) en het MOT. Zij werden geacht hun bancaire kennis actief over te dragen. Bij het LRT heat 

dat, volgens de projectleiding MKB tot meetbare positieve efTecten gelcid, zoals het cfrectiever en effi-

cientcr opzetten van opsporingstrajecten. 

Ad 3. Verbetering beeldvorming 

Semen met het NIBE werden drie drukken van de Wegwijzer in Bankenland uitgegcven. De ecrste 

vcrschecn in oktober 1997. Het doel was om de opsporing en vervolging breed te informcren over het 

functioneren van het bankbedrijf. Gezien de grote afname van het bock wordt het gezicn als groot suc-

ces. 
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Voor de banken en het verzekeringswezen is vervolgens een Wegwijzer in Justitieland uitgegeven in 

oktober 1999. Het boek geeft inzicht in het opsporings- en vervolgingsbedrijf. 

Door het project is gepoogd om 60 medewerkers van politie en justitie een stageplaats te bieden bij 

banken. Als voorwaarde moest men minimaal een van de NIBE-opleidingen `Bankkennis' hebben 

gevolgd. Die opleidingen kwamen pas in de laatste fase beschikbaar. In combinatie met de terughou-

dendheid van veiligheidsafdelingen binnen de banken, zijn daardoor uiteindelijk maar zes medewerkers 

van politie, OM en MOT geplaatst. 

Drie themadagen zijn georganiseerd waarvan 2 samen met het LRT (met als onderwerpen: Trust, 

Heling en Wisselen). 

14.4 Ref lectie 

De handhavingsarrangementen 

Na verschillende planningsdatums, te beginnen met 1 december 1997 (Stuurgroep, 1997, 3), zijn er 

uiteindelijk per 31 oktober 2000 handhavingsarrangementen en intentieverklaringen ondertekend. De 

ontwikkeling heeft lang geduurd. Termijnen zijn opgeschoven en concepten bijgesteld terwijI de inhoud 

steeds verder lijkt te zijn beperkt. 

Er is in het eerste jaar van de implementatiefase niet veel druk gebleken om haast te maken met de hand-

havingsarrangementen. Dat lijkt mede in stand te zijn gehouden door het achterblijven van met name 

het aantal zwaardere aangiften uit de markt ten opzichte van de oorspronkelijke prognose. De politic 

vond dat eigenlijk niet erg, want het venninderde het prioriteringsvraagstuk. Weliswaar dreigde het 

bestaansrecht van het IFT-concept mogelijk ter discussie komen te staan, maar aangezien daar meer 

motieven aan ten grondslag lagen dan alleen de omvang van het aantal zaken, liep dat volgens een aan-

tal respondenten ook wel los. De marktpartijen vonden het ook niet erg, zolang het IFT-concept maar 

bleef bestaan en de capaciteit was veiliggesteld, zij het voor minder zware zaken dan oorspronkelijk was 

verwacht. Handhavingsarrangementen met harde afspraken zouden deze situatie alleen maar op scherp 

zetten. Dat blijkt ook uit de nog steeds lopende discussie tussen banken en OM over de zwaarte van de 

aan te leveren zaken door de banken. 

Dat handhavingsarrangementen worden afgesloten met sectoren in plaats van afzonderlijke partijen 

veronderstelt een zekere mate van organisatie vanuit die afzonderlijke marktpartijen. Bijvoorbeeld in 

het geval van meerdere aanbieders op het niveau van de totale branche, met een landelijke branchever-

tegenwoordiger als aanspreekpunt. Waar die landelijke organisatie ontbreekt, terwij1 wel sprake is van 

meerdere aanbieders, is het overeenlcomen van een handhavingsarrangement kennelijk niet aan de orde. 

Als marktpartijen niet landelijk zijn georganiseerd op het niveau van de totale branche kan de functie 

van een handhavingsarrangement juist zijn, om partijen tot elkaar te brengen en tot eenzelfde gedrags-

lijn te komen. Een arrangement is vanuit deze invalshoek het hardst nodig in een beperkt georganiseer-

de of verdeelde branche. 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: in een verdeelde bran-

che 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 
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de functie om panijen aan tafel te krijgen, zoals is gebleken in dc telecomsector. 

De oorspronkelijke opzet van de handhavingsarrangementen zoals voorgesteld in het Interim-advies 

en waarvan een aantal uitwerkingen als bijlage was opgenomen bij het Eindrapport Financieel 

Rechercheren, is sterk teniggebracht. De afgesloten versies bevatten meer intenties dan afrekenbare 

afsprakcn. Het is overigens de vraag of dat zo erg is, want wat is nu de prccieze meerwaarde van hand-

havingsarrangementen. Partijen werken bijvoorbeeld binnen de IFT-opzet al intensief samen hetgeen 

zich steeds verder ontwikkelt (ook nog voor het merendeel tot wederzijdse tevredenheid). Er worden 

knelpunten gesignalcerd, maar er is volgens rcspondenten vertrouwen in de bereidheid die in onderling 

overleg is op te lossen. De hypothese die uit de tussentijdse evaluatie naar voren kwam, houdt in deze 

eindevaluatie stand. Op basis van het gespreksmateriaal van toen en thans, lijkt het aannemelijk dat de 

behoefte aan handhavingsarrangementen uit twee basale zorgen is ontstaan: 

• de zorg binnen de marktpartijen dat politic en OM geen prioriteit gcven aan hun fraudeproblema-

tick en derhalvc onvoldoende capaciteit beschikbaar stellen voor de aanpak daarvan; 

• de zorg van politic en OM dat zij uiteindelijk mogen 'opdraaien' voor onvoldoende preventieaan-

dacht door de marktpartijen. 

Het handhavingsarrangement kan gezien worden als een zekerheidsstelling die tegemoet komt aan 

den zorgen. De noodzaak om die zekerheidsstelling in aparte afspraken onder te brengen is echtcr met 

de komst van de IFT's afgenomcn. Alle beschikbare opsporingscapaciteit van een IFT is immers als ecn 

vorrn van inputsturing vciliggesteld voor horizontale fraudebestrijding. De implementatie van het IFT-

concept lijkt een beterc garantie voor de marktpartijen dan een handhavingsarrangement ooit zoo kun-

nen bieden. Wij veronderstellen dat, wanneer aan de taak van de IFT's naast de horizontale-, ook de ver-

ticale-fraudebestrijding wordt toegevoegd (zoals in de afspraken met de publieke sector lijkt te gebeu-

ren), de behoeftc van de marktpartijen aan het veilig stellen van opsporingscapacitcit voor hun speci-

fieke problcmatiek zal toenemen. Zicht op fraude (OM, 19976, 7) stelt in dit verband dat, vanuit het 

oogpunt van evenwichtige rechtshandhaving, fraudegebieden nict gesegmenteerd mocten worden bena-

derd. 'Inzet van opsporingscapaciteit die zich richt op een marginale fraude ten opzichte van de publie-

ke sector (over welkc vervolging nu geen discussie is) kan het dan aflcggen tegen een belangrijke zaak 

in de private sector', zo stelt het rapport. Dc marktpartijen zullen waarschijnlijk meer zorg hebben voor 

het omgekeerde. 

Psychologische werking 
De afsprakcn uit de arrangementen zijn niet afdwingbaar. Een willekeurige buitenstaander zou zich 

mede daarom kunnen afvragen waarom er zolang gesproken moest worden over uiteindelijk zulke 

beperkte en basale afspraken. De waarde van de arrangementen zit naar onze mening niet zozeer in de 

instrnmentele werking als wel in de psychologische. Na analyse van het onderzocksmateriaal berust die 

wcrking ons inziens op een twectal principes. De eerstc is: 'trots op hetgeen tot stand is gebracht'. Het 

arrangement als onderhandelingsresultaat zou men kunnen zeggen. De kroon op de inspanningen. Zich 

er vcrvolgens niet aan houden zoo het ondennijnen van het eigen succes zijn. Het tweede is: `druk uit 

de omgeving'. Het publickelijk voor het oog van iedereen afsluiten van handhavingsarrangementen 

(klcur bekcnnen) betekent dat men voor datzelfde publiek niet wil afgaan, als het aankomt op het nako-

men van de afspraken. Omdat dcze niet afdwingbaar zijn, werken handhavingsarrangementen zolang de 

afspraken die ze bevatten niet hoeven te worden afgedwongen. 
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Kwantitatieve afspraken 

In eerste instantie waren in de bijlagen bij de handhavingsarrangementen nog capaciteitsberekenin-

gen opgenomen betreffende de inspanningen van het 1FT als totaal. Maar in de tussentijdse evaluatie 
van de IFT's was al gesignaleerd dat die niet aangaven welk deel van die capaciteit zal worden besteed 

aan de fraudeproblematiek waar de desbetreffende marktpartij nice te maken heeft. Deze vorm van 

inputsturing is inmiddels verlaten. Daarvoor in de plaats is in enkele arrangementen een zaaksnorm 

gekomen als criterium voor de inspanningen van het opsporingsapparaat. Wanneer deze norm wordt 

afgezet tegen de convenantafspraken tussen IFT's en politieministers, dan ontstaat voor de banken en 
verzekeraars het volgende beeld van wat zij tegemoet kunnen zien aan opsporingscapaciteit. 

leder IFT dient jaarlijks 15 middelzware en twee zware onderzoeken uit te voeren. Voor zeven IFT's 

komt dat uit op respectievelijk 105 en 14. Met de banken is afgesproken dat er 25 middelzware en vier 

zware zaken per jaar zullen worden behandeld in relatie tot de IFT's. Dat komt voor wat betreft de mid-

delzware zaken overeen met 24% van de totale IFT-capaciteit voor middelzware zaken. Voor de zware 

zaken komt het overeen met bijna 29% van de IFT-capaciteit voor dit type zaken. Met de LRT/DRO 

capaciteit meegerekend komt dit percentage theoretisch lager uit, maar de praktijk wijst uit dat er maar 
weinig zware zaken door de kernteamcriteria heenkomen. Daarmee komen de zaken toch weer op het 
bord van de IFT's te liggen. 

Eenzelfde kwantitatieve afspraak als met de banken, is gemaakt met de verzekeraars. Tellen wij beide 

zaken op, dan gaat van de totale IFT capaciteit voor middelzware zaken bijna de helft naar de bancaire 

fraude en verzekeringsfraude. Van de capaciteit voor zware zaken betreft dit bijna 60%. De resterende 

capaciteit is beschikbaar voor faillissementsfraude, telecomfraude, transportfraude, intellectuele eigen-

domsfraude en, gezien het handhavingsarrangement, voor activiteiten met de arbeidsinspectie. Dit lijkt 
de conclusie uit de tussentijdse evaluatie te bevestigen, dat er geen sprake is van afweging van de tota-

le capaciteit van de IFT's, terwijl die nadrukkelijk als landelijke capaciteit was bedoeld. 

Wij hebben op basis van het onderzoeksmateriaal niet kunnen vaststellen in hoeverre de afspraken in de 

aangehaalde handhavingsarrangementen de uitkomst zijn van een afweging tussen de verschillende aan-
dachtsgebieden van de IFT's voor wat betreft de maatschappelijke impact. Respondenten signaleren in 

dit geval een naar hun mening ongelijkwaardige situatie. Volgens de afgesproken ATV-richtlijnen wordt 
een aantal gevallen van fraudes pas in behandeling genomen vanaf een grens van f 12.000,-. Een der-
gelijk normering ontbreekt voor wat betreft bijvoorbeeld de bancaire fraudes, zo constateren zij. 

Met Kennis Bestrijden 

Het project 'Met Kennis Bestrijden' wordt door respondenten die erbij zijn betrokken gezien als een 
succes. Met relatief weinig middelen is naar hun mening in een tijdsbestek van drie jaar veel voor elkaar 

gebracht. En dat is ook zo, zeker wanneer blijkt dat de tijdelijke voorziening, die een aantal keren in het 

leven is geroepen ter compensatie van het stagnerende opleidingsproces, ongeveer voor de helft voor 
rekening is genomen van opleidingen die destijds door het project MKB zijn samengesteld. 

Gelijktijdig constateren wij ook dat een aantal andere producten van het project niet zijn doorgetrokken 

naar de toekomst na het project. Zoals bijvoorbeeld de detacheringen en stagemogelijkheden. 

Op enig moment leken het project MKB en het Kennispunt met dezelfde zaken bezig. In die zin is 

het begrijpelijk dat de opdracht die lag besloten in aanbeveling FR 5 om de MKB-aanpak te verbreden 
naar andere terreinen is doorgeschoven naar het Kenniscentrum (FR, 2000c, 31). Maar wij hebben niet 

kunnen vaststellen wat er daarna mee is gebeurd. En vanuit het succes van het project MKB lijkt dat 
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ook een gemiste kans. 

In hoevent het project ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het oplossen van de knelpunten van 

waaruit het vertrok, blijkt niet uit de door het projectteam uitgevoerde evaluatie en kon ook door ons 

(mim twee jaar na de afsluiting) nict nicer worden vastgesteld. 
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Zaak Kameel 

In februari 2000 is door een opmerkzaam medewerker van een wisselkantoor melding gemaakt van een ongebruike-

lijke transactie betreffende een wisseling van een grote som buitenlandse valuta. Het opmerkelijke was dat deze trans-

actie was voorafgegaan aan een reeks valutawisselingen door dezelfde persoon, of door anderen die kennelijk in ver-

band stonden met deze verdachte. Tevens bleek dat de verdachten gedurende een lange periode valutawisselingen lie-

ten uitvoeren onder de grens van de meldingsplicht. Omdat — ondanks geldwisselingen beneden deze grens (genaamd 

smurfen) - van de meeste valutawisselingen van verdachten reeds MOT-meldingen waren gemaakt, achtte de 

betreffende medewerker van het GWK het raadzaam om direct met het bureau BLOM contact op te nemen. Uit eer-

ste inventarisatie bleek dat er al meer dan 80 MOT- meldingen met betrekking tot deze verdachte binnen waren geko-

men. 

Een regionale recherchedienst kreeg dientengevolge opdracht om onderzoek te doen naar de verdachten (observatie), 

de herkomst van de gewisselde valuta te achterhalen en na aanhouding over te gaan tot inbeslagname. Er werd geko-

zen voor een snelle aanpak (korte klap), waarbij na observatie direct al kon worden overgegaan tot arrestatie van de 

hoofdverdachte en 5 andere verdachten. 

Constateringen vanuit het onderzoek: 

De hoofdverdachte bleek op naam van een koeriersbedrijf de transacties te plegen en had bij het GWK aangegeven 

dat het geld afkomstig was van handel in antieke auto's. 

Bij nader onderzoek bleek echter dat de herkomst van het geld afkomstig was vanuit handel in verdovende middelen. 

De bij huiszoeking aangetroffen verdovende middelen, notities, computerbestanden met voorraadlijsten en andere 

administratieve bescheiden lieten hier geen twijfel over bestaan. Mobiele telefoons werden in beslag genomen en voor 

onderzoek afgegeven bij de afdeling computercriminaliteit. Hierbij konden de contacten van de verdachten, getraceerd 

uit het interne telefoonboek en de opgeslagen SMS berichten, worden nagegaan. Kluizen op naam van verdachten 

bij een bank als ook in een woonhuis bleken een actuele voorraad bankbiljetten te hebben van meer dan 400.000 gul-

den. Deze werden onderzocht bij De Nederlandse Bank, waaruit werd vastgesteld dat een reeks van deze biljetten 

recentelijk nog in omloop was geweest. 

De criminele organisatie bleek voor het plegen van de misdaad gebruik te maken van huurauto's. Aan de hand van 

aangetroffen nota's kon verder onderzoek gedaan worden bij de betreffende verhuurder en inzage worden verkregen 

in de data van huur. Daarnaast zijn video-opnames op de locatie van de verhuurder toegepast voor bewijsvoering. 

Medeverdachten, die in opdracht van de hoofdverdachte handelden, hebben verklaringen afgelegd omtrent de door 

hen uitgevoerde transporten, valutawisselingen, in en verkoopprijs van de verdovende middelen en de gegeven instruc-

tie omtrent de bovengrens van uit te voeren valutawisselingen. Door de veelvuldige verhoringen van verschillende ver-

dachten konden tegenstrijdigheden aan het daglicht worden gesteld. 

Resultaten: 

Zes van de acht verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld op grond van de aanklachten: deelnemen aan een criminele 

organisatie, heling, vervoer van softdrugs en het bedrijfsmatig — op verzoek van een ander — doen van wisseltransac-

ties. Daarbij is voor circa 1 miljoen gulden verbeurdverklaard. 

Door het financieel rechercheren kon een nauwkeurig beeld worden gegeven over het wederrechtelijk verkregen voor-

deel van de verdachten. 

AIle bevindingen werden geplaatst in een spreadsheet waardoor verbanden konden worden gelegd tussen de cijfer-

matige verklaringen, de aangetroffen berekeningen, de aangetroffen bescheiden, de -in en -verkoopprijs van cannabis 

(op grond van verklaringen, aangetroffen bescheiden en beschikbare kennis), de aangetroffen hoeveelheden cannabis, 

het aantal en de data van motmeldingen, de gehuurde auto's en het aantal gereden kilometers. Door al deze gege-

yens met elkaar te combineren werd zicht gekregen op de omvang, de tijdsduur, de inkomsten en uitgaven inzake de 

gepleegde misdaad.De totaal gewisselde buitenlandse valuta (en daarmee de omzet van de criminele organisatie) bleek 

een totale waarde van circa 12 miljoen gulden te vertegenwoordigen. 
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Hoofdstuk 15 RESULTATEN TAAKVELD 'WETGEVING' 

Gerekend naar de aandacht die van het project FR is uitgegaan, lijkt het taakveld wetgeving het 

minst bedeeld. De beschrijving ervan vormt het kortste hoofdstuk als laatste in de reeks van inhou-

delijke taakvelden. De initiatieven die onder de noemer van wetgeving zijn genomen en in de 

meeste gevallen aan derden zijn overgedragen, worden toegelicht. De opbouw van het hoofdstuk 

loopt parallel met de ondernomen activiteiten. De resultaten zijn per activiteit vermeld. 

15.1 Uitgangssituatie 

Het taakveld had betrekking op vier aanbevelingen: 
• FR17: inventariseer juridische knelpunten bij informatie-uitwisseling tussen BOD'en de politie'; 
• FR18: inventariseer de verschillen in internationale wet- en regelgeving (en dan met name de knel-

punten die uit de verschillen voortkomen); 
• FR19: adviseren om in de wet dwangmiddelen op te nemen om inkomen en vermogen vast te stel-

len in de executiefase; 
• FR21: adviseren betreffende de mogelijkheid van een financiele tap. 

De opdracht aan het taakveld bestond ten eerste uit het uitwerken van de aanbevelingen, in nauw 
overleg met departementen en als tweede uit het inventariseren en waar nodig coordineren van lopende 

initiatieven. (FR 1997e, 3). Waar voor andere taakvelden in de vierde voortgangsnotitie van het project 
FR een strategisch beleidskader wordt omschreven met uitgangspunten voor het taakveld, bevat dit voor 
`wetgeving' geen aanknopingspunten. 

Volgens de eerste planning van het project FR (FR, 1997e, 3) zou eind mei 1998 een overzicht klaar 

zijn met de stand van zaken en een plan van aanpak met verdere planning. In de Voortgangsnotitie pro-

ject FR van mei 1998 wordt geconstateerd dat er aan het taakveld wetgeving nog weinig is gebeurd als 

gevolg van de kabinetsformatie. Voor het onderwerp witwassen lag al een wetsvoorstel gereed (FR, mei 
1998, 5). 

In augustus 1998 wordt voor eind oktober van dat jaar een plan van aanpak in het vooruitzicht 
gesteld en een overzicht van reeds lopende initiatieven. 

Vanaf mei 2000 is een begin gemaakt met het opstellen van een opleverdocument wetgeving aan het 

ministerie van Justitie. Uiterlijk per 1 december 2001 zou dit plaatsvinden (FR, 2000c, 29). Een datum 
die in de opvolgende rapportage wordt herroepen. 

15.2 Ontwikkelingsproces en resultaten 

15.2.1 Juridische knelpunten informatie-uitwisseling (FR17) 

Volgens het lmplementatieplan project FR (FR, 1999c, 15) zal een brononderzoek worden gedaan 
naar de noodzaak voor aanpassing van de privacywetgeving. Een eerste conclusie moest op 1 oktober 

1999 beschikbaar zijn (FR, 1999c, 15). Door de werkgroep Wetgeving zijn eind 1999 de knelpunten 
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voor informatie-uitwisseling geinventariseerd voor de Wet Persoonsregistraties en de Wet Politieregis-

ters. De inventarisatie bestaat uit een analyse van de wcttckst en de doelgroepen aan wie welke infor-

matie, door wie, mag wordcn verstrckt. In de vergadering van de implementatiestuurgroep van 24 febru-

ari 2000 worth gemeld dat er zich vecl problemen voordoen betreffende de informatieverstrekking naar 

buiten die op dat moment plaatsvond op basis van artikel 124 RO. Omdat ook anderen zich met het 

ondenverp bezighielden, werd het traject stilgezet. 

De werkgroep zoo een advies uitbrengen om de knelpunten op te lossen (FR, 2000a, 21). Begin 

2000 vindt dat decls plaats in de vorm van een concept privacyreglement dat ook betrekking heeft op 

de relatie 0M-BOD'en. 

15.2.2 Verschillen internationale wet - en regelgeving (FR18) 

Volgens het Implementatieplan project FR heeft hannonisatie van de wetgeving breed de aandacht 

van de ministeries en verschillende werkgroepen waaronder de FATF. Om die reden is besloten het niet 

als alzonderlijk acticpunt oft te voeren (FR, 1999c, 15). De tweede viennaandsrapportage over 2001 

concludeen terzake: 'Ook !weft het project onvoldoende kennis van zaken en is hiervoor niet voldoen-

de gekwalificeerd.' (FR, 2001c, 47). 

15.2.3 Dwangmiddelen executiefase (FR19) en conservatoir beslag (FR20) 

Het opnemen van dwangmiddelen in de executiefase is volgens het Implementatieplan project FR, 

opgenomen in de evaluatie van ontnemingswetgeving (FR, 1999c, 15). Door BOOM en het project FR 

wordt ccn handlciding ontneming voor onderwijs en praktijk ontwikkeld. Oplevering wordt verwacht in 

september 1999. Het CJIB en het BOOM zullen een nota opstellen (FR, 2000b, 26). 

Volgens dc tweede viermaandsrapportage van 2001 gaat ook de uitvoering van aanbeveling FRI9 'in 

feite boven de macht van het project'. 

Voor wat betreft ontneming was het concept wetsvoorstel 1 september 1999 gereed. Na een intern 

consultatietraject zoo het voor advies gaan naar de Raad van State. De inwerkingtreding wordt verwacht 

binnen twee jaar (FR, I 999e, 18). Op 1 december 1999 hecft cen wetgevingsconferentie plaatsgevon-

den met de wetstekst 'Ontneming' als onderwerp (FR, 2000a, 20). 

15.2.4 Witwasbepaling 

Het project FR was nog maar net van start gegaan toen cen meningsverschil ontstond met het minis-

terie van Justitie over afzonderlfike strafbaarstelling van witwassen'". De Directie Wetgeving was vast-

houdend, wat ie maken had net het feit dat recentelijk de helingbepalingcn al warcn verruimd. Volgens 

het projectbureau bood die verruiming onvoldoende houvast want: 

• de dader van het gronddelict kan niet stratbaar zijn voor het witwassen van de opbrengst; 

• het blijkt nauwelijks mogelijk de noodzakelijke relatie met een gronddelict vast te stellen; 

• het blijkt dat bij rechtshulpverzoeken regelmatig niet aan het vereiste van dubbele stratbaarstelling 

wordt voldaan. 

De projectleiding heefl een dringend appel gedaan op de stuurgroep om het ministerie van Justitie te 

overtuigen van de noodzaak tot zelfstandige strafbaarstelling. 

De actic van de stuurgroep heeft mede geleid tot een concept wetsvoorstel Witwassen dat begin 

1999 voor consultatie is rondgestuurd (FR 1999c, 16). Het NP1 heeft op- en aaninerkingen venverkt en 
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het standpunt ingediend bij het ministerie van Justitie (FR 1999b, 15). De maximale straf is op vier jaar 

in plaats van de huidige een jaar bepaald. 

Er worden vier gronden onderscheiden voor de invoer van een apart witwasdelict (FR, 1999b, 15): 

• zelfstandig strafbaar stellen van witwassen is een uitdrukking en erkenning van de eigen aard van 

het witwassen; 

• de `heler-steler-rege1" 2 ' is niet van toepassing bij afzonderlijke strafbaarstelling; witwassen is straf-

baar ongeacht of de opbrengsten zijn verkregen door eigen of andermans misdrijf; 

• Nederland voldoet door aparte strafbaarstelling meer dan met de verruimde helingbepaling aan ver-

plichtingen op grond van Europese en Internationale regelgeving; 

• vergemakkelijking van de rechtshulp met landen die ook een afzonderlijke strafbaarstel ling kennen. 

Het wetsvoorstel is in november 1999 aangeboden aan de Raad van State (FR2000a, 19). De vier-

de Kwartaalrapportage maakt melding van de toekomstige uitbreiding van de meldplicht van ongebrui-

kelijke transacties naar beroepsgroepen als advocaten en notarissen op basis van Europese regelgeving. 

Volgens de tweede vien-naandsrapportage 2000 hebben de Eerste en Tweede Kamer hun goedkeu-

ring gegeven aan het wetsontwerp. (FR, 2000c, 28). 

15.2.5 Verschoningswetgeving 

In het Implementatieplan FR wordt een onderzoek aangekondigd naar de noodzaak voor aanpassing 

van de verschoningswetgeving. De eerste conclusies werden verwacht in oktober 1999 (FR, 1999c, 16). 

Een student van de KUB is vervolgens gevraagd het onderzoek te doen in het kader van een afstu-

deeropdracht. Onderzocht zijn zaken waarin opsporingsonderzoeken bewust zijn gefrustreerd door ten 

onrechte een beroep te doen op het verschoningsrecht (FR,2000b, 25). Op basis van het onderzoek' 22  is 

gebleken dat er geen concrete aanwijzingen waren dat er daadwerkelijk sprake was van een onterecht 

beroep op het verschoningsrecht, maar de vermoedens bleven bestaan. Wel blijft er spanning bestaan 

tussen opsporing en verschoningsrecht. Bij een beroep op het verschoningsrecht moet de rechercheur 

zich aan strikte regels houden en dient er gezocht te worden naar andere wijzen van bewijsgaring. 

Gevolg: frustratie en vertraging in het onderzoek. Positief is het begrip bij verschoningsgerechtigden. 

Het notariaat is bijvoorbeeld bereid financiele gegevens vrij te geven, mits wettelijke onderbouwing 

voorhanden is. De wetgever dient in de toekomst meer op de gevoelens in de praktijk in te spelen. (FR, 

2001a, 34) 

De afstudeerscriptie is door het project FR in boekvorm uitgebracht en breed verspreid. 

15.2.6 BIBOB 

Het onderwerp BIBOB is ondergebracht bij de afdeling Bestuurszaken van het ministerie van 

Justitie. Er is daarom vanuit het project geen nadere invulling aan gegeven (FR, 1999c, 16) In het eer-

ste kwartaal van 2000 is de aanbeveling omtrent verdieping van het wetsvoorstel opgeleverd aan de 

Directie Wetgeving via het bureau BIBOB 1.0. (FR, 2000b, 26). 

15.2.7 Financiele Tap (FR21) 

In verband met de ontwikkeling van de internationaal georganiseerde criminaliteit is het toepassen 

van traditionele opsporingsmethoden volgens het Eindrapport FR niet meer voldoende. De methodiek 

121 De stele,* van verkregen gocd kan zich niet ook schuldig maken aan heling van ditzelfde goed. 
122 M.J.M. Peeters, Horen. Weten Zwijgen, het verscizoningsrecht geese onneenzbare hazdernis, wel een drove', Een orienterend onder-
cock naar dc rot, betekenis en impact van het verschoningsrecht binnen de Nederlandse opsporingspraktijk, Tilburg, 2001 263 



van 'financiele tap' zou onvoldoende voor het financieel rechercheren zijn ingezet (FR, 1999e, 18). 

Op 1 oktober 1999 zou dc problecmstelling voor het onderzoek naar de noodzaak om de instru-

menten in te zetten gereed zijn (FR, 1999c, 16). In de derde kwartaalrapportage van 1999 wordt gemeld 

dat door het ministerie van Justitie een nota is opgesteld (FR 1999 e, 18). Op basis daarvan wordt een 

commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de financiele tap als oplossing voor in de praktijk 

bestaande vragcn (FR, 2000a, 20). Het materiaal waarop de aanbeveling in bet eindrapport was terug te 

vocren is geanalyseerd. Voar het einde van het jaar 2001 is de implementatiestuurgroep een voorstel in 

het vooruitzicht gesteld (FR, 2001e, 28). 

15.3 Ref lectie 

Het taakveld en het onderwerp wetgeving hebben *lens het project FR niet kunnen rekenen op een 

brede belangstelling. De weinige respondenten die iets over het ondenvem wisten te melden, wijten dat 

aan de vermenging van de onderwerpen die ressorteerden ander het taakveld, met de taken van regu-

liere organisaties als het BOOM en dc Directic Wetgeving van het ministerie van Justitie. Gaandewcg 

zijn de aanbevelingen van de agenda van het project afgevocrd en vanaf dat moment door de staande 

organisatics behartigd. Het project heefi verder geen zicht gehad op die uitvoering. Wel is in de diverse 

voortgangsrapportages aangckondigd dat cr resultaat zou komen. Maar voor zover wij hebbcn kunnen 

vaststellen was dat per peildatum van onze evaluatic voor dc meeste aanbevelingen niet het geval. 

Het project signalecrdc zclf al in de voortgangsrapportages dat een aantal aanbevelingen betreffen-

de wetgeving de macht van het project te boven ging. Dit bevestigt het beeld dat wij van ecn aantal 

respondenten hebben gekregen. 

Al metal kunncn wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het taakveld er een bectje bij heat gehan-

gen. In onderstaandc tabel vatten wij de resultaten per peildatum nog eens samcn. 

FRI7 

GC25 

FRI8 

GC3I 

FRI9 

FR20 

ON7 

FR2I 

Inventariseer juridische knelpunten 

infomtatie-uitwisseling. 

Pas de privacywetgeving aan 

Inventariscer knelpunten intemationale 

wet- en regelgeving. 

Harmoniseer internationale wet- en regelgeving 

Advies dwangmiddelen executiefase. 

Advies wijzigen ondergrena eOnservatoir beslag. 

Wijziging art. 94a lid 2 Sv 

Advies financiele tap. 

Inventarisatie 

van knelpunten 

wctsvoorstel 
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