
Hoofdstuk 16 SYNTHESE PROJECT FR: EFFECTEN IN HET VELD 

Zelfstandig en onder invloed van het project FR hebben zich in de handhavingsketen ontwikkelin-

gen voorgedaan op het terrein van financieel rechercheren. Het project FR stond ten dienste van de 

ketenpartners. De synthese van de implementatiefase gebeurt in dit hoofdstuk daarom op basis 

van de ontwikkelingen die in het veld, al dan niet onder invloed van het project FR, hebben plaats-

gevonden. Het veld is vooral gezien als het uitvoerend niveau binnen de politie en, in mindere 

mate, als het OM. Het zijn deze partners waarop het project zich primair heeft gericht. De synthe-

se is gegenereerd aan de hand van twee verkenningen. Een algemene verkenning heeft plaatsge-

vonden van 24 politieregio's op basis van opgevraagde documenten. Daarnaast is een selectie van 

zeven politieregio's specifiek verkend aan de hand van documenten en ruim 50 interviews met ver-

tegenwoordigers van met name het uitvoerend niveau. 

16.1 Het beeld in zeven politieregio's 

In eerste instantie was het de bedoeling om op basis van verzamelde beleidsdocumenten een vijftal 

politieregio's te selecteren die verschillend invulling hebben gegeven aan het fenomeen financieel 
rechercheren. De late aanlevering van documenten doorkruiste dit plan. Op basis van eigen inschatting 

en de op dat moment voor handen zijnde informatie heeft de regiokeuze vervolgens plaatsgevonden. De 
ontwikkelingen in deze regio's worden globaal beschreven, waarbij de verschillen in beschrijving ook 

de diversiteit tussen regio's representeren. Zo ligt het accent van de ene regio meer op het invullen van 

organisatorische randvoorwaarden voor financieel rechercheren, en die van andere meer op de inhou-
delijk te bereiken doelstellingen. 

16.1.1 De Politieregio Utrecht 

Ontwikkelingsproces 

Vanaf 1992 kent de politieregio Utrecht een BFO dat een actieve rol heeft gespeeld in de landelijke 

ontwikkelingen betreffende ontneming. In het begin van zijn bestaan heeft het BFO zich geconcentreerd 

op ontnemingszaken en was interactie tussen financieel en tactisch onderzoek daarbij minder aan de 

orde (Utrecht, 2001, 4). Om de kans op succes van ontnemingszaken bij de behandeling door de rech-
ter te vergroten, werd de aandacht verbreed naar vermogensrecherche en in het verlengde daarvan tot 

het conservatoir beslag. Mede aan de hand daarvan ontstond het inzicht dat financieel rechercheren kon 
bijdragen aan het vergaren van bewijs. 

In 1997 vindt als onderdeel van het kwaliteitstraject Q2000 van de divisie recherche, een deelon-

derzoek plaats naar de toepassing van de ontnemingswetgeving. Rond diezelfde tijd verschijnen ook de 
nota's `Investeren in Financieel rechercheren' en Financieel Rechercheren in 2001'. De resultaten kwa-
men in de hierna te beschrijven Koersnotitie samen. 

In 1999 is bij de CIE door een medewerker gestart met informatie-inwinning in de bovenwereld. 

Begin 2000 verscheen na een aantal voorlopende documenten de `Koersnotitie financieel recher-
cheren', waarin een programma werd gepresenteerd om financieel rechercheren in te bedden in de orga-

nisatie. De opsteller van de notitie zag (in navolging van de evaluatie van de ontnemingswetgeving) drie 
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kritische succesfactoren voor de daadwerkelijke implementatie en integratie van financieel recherche-

rem kennen (het gcheel van kennis en vaardigheden), kunnen (de te vervullen randvoorwaarden) en wil-

len (de bereidheid). De notitie was de eerste uitkomst van het regionaal project Financieel 

Rechercheren. Voor wat betreft de toenmalige situatie in de politieregio wordt in de notitie geconsta-

[cud dat (Utrecht, 28 januari 2000, 5): 

• de inspanning op het terrein van financieel rechercheren (moor specifiek de ontnemingswetgeving 

en de fraudebestrijding) onvoldoende in balans is met het maatschappelijk belang en de integriteit 

van het financidle stelsel; 

• de regionale output voor wat betreft de toepassing van de ontnemingswetgeving beperkt is; 

• het onthreekt aan beleid voor fraudebestrijding; 

• in de hectiek van de dagelijkse politiepraktijk, zowel bij districten als de divisies, fraude geen prio-

riteit krijgt. 

In de notitie worden maatregelen voorgesteld om de verankering van financieel rechercheren to ver-

sterken, zoals het ondersteunen van de districten met financieel rechercheurs, het reserveren van gelden 

voor het inhuren van externe deskundigheid, het organiseren van financieel economische misdaadana-

lyse en informatie-inwinning, en het opnemen van inspanningsverplichtingen in de regionale beheers-

en beleidscyclus. 

Met de nieuwe opzet voor de integratie van financieel rechercheren in de processen van districten 

en divisie, is geexperitnenteerd in de vorm van een proeftuin in een van de districten. De resultaten daar-

van waren positief voor wat betreft bewustwording, communicatie en ontnemingsresultaten. 

Verankering financieel rechercheren 

De nota Financieel Economisch Rechercheren Politic Utrecht (Utrecht, 20 juli 2001,3) start met de 

constatering dat het financieel rechercheren nog to afhankelijk is van linspanningen van het BFO, eon 

enkele taakaccenthouder en een individuele, enthousiaste collega'. De nota bevat het voorstel tot 

omvorming van de BFO tot con FER (bureau Financieel Economische Recherche) en het daarnaast ver-

sterken van de districten met financieel deskundigcn. 

De BFO heeft in de regio Utrecht de volgende taken (Utrecht, 2001, 4-5): 

• onderkenning van strafbare feiten op grond waarvan ontneming mogelijk is; 

• berekening van het wederrechtelfik verkregen voordeel; 

• vennogensrecherche; 

• de inbeslagneming van vemiogen; 

• de uitvoering van SFO's; 

• speeialistische ondersteuning in fraudezaken; 

• het veredelen van MOT-mcldingen; 

• financicel gerichte infonnatie-inwinning (via uitleen aan CIE); 

• voorlichting en opleiding. 

Bij de omvonning tot FER komt daar nog een nieuwe control-taak bij die bestaat uit het monitoren 

van de processen waarin financieel rechercheren eon rol zou kunnen spelen; ook voor zover ze plaats-

vinden in de districten. 
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Medio 2001 wordt een verschil geconstateerd in de aandacht voor financieel rechercheren tussen de 

districten. Een aantal districten kent taakaccenthouders financieel rechercheren en een aantal niet. De 

opdracht van de taakaccenthouders komt kort neer op (Utrecht, 2001, 5): 

• het vervullen van een bnigfunctie tussen district en BFO; 

• het signaleren van onderzoeken waarvoor financieel rechercheren meerwaarde kan hebben; 

• het participeren in onderzoeken (samen met BF0); 

• het stimuleren van het volgen van de zelfstudie; 

• het fungeren als vraagbaak. 

Het maandelijkse BFO-overleg vervult de rol van afstemming tussen BFO, taakaccenthouders en de 

Plukze-officier. 

In tegenstelling tot de andere politieregio's participeert Utrecht feitelijk niet in het IFT-concept. In 

de oorspronkelijke situatie was het de bedoeling dat de politieregio Utrecht in het 1FT-Noord West zou 

gaan participeren. Uiteindelijk heeft Utrecht er voor gekozen om daaraan niet mee te doen. Als prak-

tisch argument heeft daarvoor de reisafstand naar de plaats van vestiging van het IFT gegolden. Als 

mogelijke oplossing daarvoor werd in een interne beslispunten-notitie van de beheersregio Noord-

Holland-Noord (16 februari 1998) voorgesteld om te gaan werken met een operationele unit in Noord-

Holland en in Utrecht. Op basis van rneer principiele argumenten heeft de korpschef van Utrecht toch 

afgezien van deelname aan het IFT. De belangrijkste waren: 

• bezwaar tegen het in beweging komen van regio's en arrondissementsparketten op basis van het 

extra geld, in plaats van de principiele keuze te maken om meer aan horizontale fraudebestrijding 

te gaan doen; 

• twijfel of de omvang van de (middel)zware fraude wel de oprichting van afzonderlijke teams zou 

rechtvaardigen; 

• positieve ervaringen met de projectmatige ontwikkeling van financieel rechercheren in het 

Utrechtse, waardoor liever de versterking werd gezocht van de eigen recherche met een verankering 

daarvan in de districten, dan te investeren in een bovenregionale voorziening met een te verwach-

ten grotere afstand tot die districten. 

Begin 2000 bestond de feitelijke formatie van het BFO uit 6,25 fte (0,25 fte leiding; een financieel 

specialist B, drie financieel specialisten A, en twee tactisch rechercheurs). Organiek was de sterkte 8,7 

fte. Naast het BFO zijn er binnen de afdeling BECRO nog drie financieel rechercheurs in de fonnatie 

opgenomen. De positie van deze rechercheurs ten opzichte van de BFO was volgens de gespreksver-

slagen van het werkoverleg in juni 2001 niet helemaal duidelijk. 

Streefsituatie 

Het uitgangspunt van de regionale nota Financieel Economisch Rechercheren is, dat de inzet van 

financieel rechercheren meer als onderdeel van de rechercheprocessen zou moeten plaatsvinden. De uit-

werking daarvan is gebaseerd op een aantal uitgangspunten (Utrecht, 2001, 7): 

• de districten zijn zelf verantwoordelijk voor financieel rechercheren en Plukze; 

• de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het proces financieel rechercheren wordt onderge-

bracht bij het nieuwe FER; 

• het FER zal kengetallen ontwikkelen die indiceren in welke mate de districten aan financieel recher-

cheren inhoud hebben gegeven. 
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Utrecht streeft naar het onderbrengen van in totaal vijf financieel deskundigen (HBO-niveau; politiek-

undige niveau 5) binnen de districten met o.a. de volgende taken (Utrecht, 2001, 7): 

• nadrukkelijke participatie in onderzoeken zodat er vooral meer succes wordt geboekt; 

• het aanleren van financieel rechercheren in de districten (training on the job); 

• het beschrijven van processen, instrumentontwikkeling en standaardisatie van financiccl recherche-

rem 

• afhandelen aangeboden MOT-meldingen; 

• financieel rechercheren tot en met deskundigheidsniveau 4; 

• afstemming met het OM voor wat betreft de nieuwe ontnemingsnonn. 

De vijf deskundigen draaien volledig mee in de districten en vallen ook onder verantwoordelijkheid 

van de districtschef. Ze leveren een bijdrage aan de speerpunten van de districten. 

Het bureau FER zal worden ondergebracht bij de divisie recherche. Uiteindelijk moet het gaan bestaan 

uit de volgende formatie (met tussen haakjes de aantallen per functie): 

• financieel rechercheurs: A (2), B (4), C (3), D 

• een financieel economisch deskundige (1); 

• een financieel rechercheassistent (0,5). 

Het PER krijgt de functie van aanjager op kwaliteit en zal zich zowel richten op de ondersteuning 

van de financieel deskundigen als op zelfstandige taken. De ondersteuning ligt in het verlengde van de 

taken van de ftnancieel deskundigen. De zelfstandige taken bestaan o.a. uit veredeling en weging van 

in FRIS ingebrachte fraudezaken, de operationele aanpak van (middel-)zware fraudezakcn en het ver-

tegenwoordigen van de regio in landelijke overleggen (Utrecht, 2001, 9). 

De FER wil innovatief en voorloper blijvcn op het terrein van financieel rechercheren en actief een 

bijdrage leveren aan landelijke ontwikkelingen. 

Per I januari 2003 wil Utrecht hebben bercikt dat de financieel deskundigen bij PER en de distric-

ten volledig inzctbaar zijn en toegevoegde waarde leveren. Na vier,  jaar, te rekenen vanaf I januari 2002 

(of bij uitlopende besluitvorming de latere ingangsdatum), moet het financieel rechercheren volledig in 

de rechercheprocessen zijn ingebed (Utrecht, 2001, II). 

16.1.2 Politieregio Rotterdam-Rijnmond (RR) 

Ontwikkelingsproces 

In 1989 kreeg het toen nog gemeentelifice politickorps Rotterdam ecn BFO. Met de vorming van 

politieregio's volgens het adagium `decentraal tenziy, werd in 1993 besloten om het BFO na 1995 niet 

te continucren. Voorafgaand aan de cinddatum wcrden bij de districtsrecherches taakaccenthouders 

benoemd en opgeleid. Zij zouden een voortrekkersrol moeten vervullen binnen de districten onder ver-

antwoordelijkheid van ccn voor elk district aan tc stencil portefeuillehouder. Het BFO werd omgevorrnd 

tot een Financieel Economische Unit (FEU) met voor een deel een ondersteunende functie naar de dis-

tricten. 

Rotterdam-Rijnmond (RR) hanteert ontnemingszaken als indicator voor het succes van financieel 

rechercheren binnen de districten. In 1996 werd een veelbelovend ontnemingsresultaat bereikt (203 

zaken) wat in de jaren daama afnam tot 30 zaken in 1999. Over 1998 bedroeg de doelstelling van de 
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Regionale Recherchedienst voor het leggen van conservatoir beslag f 5 mm. Feitelijk betrof het 

f 753.500,-. Als oorzaak van het verschil wordt in het Jaarverslag van de RRD over 1998 (p. 7) ook de 

toenemende creativiteit van criminelen om hun wederrechtelijk verkregen voordeel te verbergen, 

genoemd. 

Desondanks vallen de resultaten tegen terwij1 er meer dan 1000 medewerkers de driedaagse F'Iukze-
cursus hadden gevolgd en in het korpsjaarplan een doelstelling was opgenomen van 350 zaken per jaarm 

(RR, oktober 2000, 9). Samengevat werden de volgende knelpunten gesignaleerd. 

• Taakaccenthouders die op papier voor 50% waren vrijgemaakt kwamen niet aan hun taakaccent toe, 
door hoge werkdruk en vacatures; 

• Vanuit de leiding van de districten was er geen aandacht voor ontnemingszaken. Die aandacht werd 
ook niet gestimuleerd omdat de districtsplannen geen aandacht voor ontneming hoefden te bevat-

ten. 
• Veel ingediende ontnemingsvoorstellen hadden niet geleid tot actie van het OM; of geen (substan-

tiele) maatregel door de rechter tot gevolg gehadl". De afhandeling van ontnemingsvoorstellen door 

het parket werkte demotiverend op de medewerkers, zo had men in Rotterdam-Rijnmond in een 

interviewronde onder de taakaccenthouders geconstateerd. 

De situatie was aanleiding om op korpsniveau een Wisienota financieel rechercheren en fraude' te 

presenteren, die sterk was geinspireerd door de Koersnotitie Financieel Rechercheren van de politiere-

gio Utrecht. Doelstelling van de notitie was om het belang van financieel rechercheren en fraudebe-

strijding onder de aandacht te brengen (RR, oktober 2000, 6), om de ontnemingsresultaten structureel 

te verbeteren, de mogelijkheden van financieel rechercheren te onderkennen en in de jaarplannen doel-
stellingen op te nemen voor de aanpak van fraude. De notitie vertrok vanuit drie problemen: 

1. de ontnemingsresultaten van het korps vielen tegen; 

2. de toepassingsmogelijkheden van financieel rechercheren in het rechercheproces werden 

onvoldoende benut'"; 

3. de aanpak van fraude was in het korps een stiefkind. 

Als mogelijke oorzaak voor de daling van het aantal ontnemingsvoorstellen wordt in de Visienota 

het vertrek genoemd van de toenmalige coordinerend OvJ en de parketsecretaris. 

In het Beleidsplan 2000-2002 van het korps komt het onderwerp ontneming (evenals fraude) niet 

voor. De opsteller van de Visienota vraagt zich in dat verband af of ontneming en daarmee financieel 

rechercheren geen aandacht meer Icrijgt in het korps. Gelijktijdig constaterend dat het OM te Rotterdam 
in het jaarplan voor 2000 als doelstelling het behandelen van 15 grote SFO's'" en 150 ontnemingsvor-

deringen had opgenomen. Voor wat betreft fraude heeft het parket zich ten doel gesteld om 10 tot 20 

faillissementsfraudezaken van politie en ECD in behandeling te nemen en drie tot vijf grote fraudeza-
ken. 

Verankering financieel rechercheren 

Ingevolge de notitie Decentrale Financiele Opsporing uit 1995 waren destijds 23,5 formatieplaatsen 

vrijgemaakt voor inzet in de districten ten behoeve van financiele opsporing. Bij elke basiseenheid en 

functionele eenheid zou een taakaccenthouder worden aangesteld die voor 50% beschikbaar zou zijn 
voor financieel rechercheren (totaal 47 taakaccenthouders). Op regionaal niveau zouden nog eens 18 

123 Een aantal dat was gebaseerd op de Plukze-norm van 10 zaken per OvJ. 
124 Volgens de analyse van het korps heeft 33% van de ontnemingsvoorstellen over de periode 1995-april 2000 op enigerlei wijze posi-
tief resultaat opgeleverd. Van het totaal aantal ontnemingsvoorstellen werd 31% door het OM als niet-plukzewaardig bestempeld. 
125 De 12-maandsrapportage van de RRD over 1999 (p. 10) zegt daarover het volgende: Capaciteitsgebrek en een lage prioriteit zijn de 
redenen dat in veel districten niets of nauwelijks iets aan financieel rechercheren wordt gedaan'. 
126 Met de introductie van het Informatiemodel Nederlandse Politic is het aantal SFO's gekozen alt indicator voor de aanpak van zware 
georganiseerde criminaliteit (RR, oktober 2000, 10).  
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fte's beschikbaar komen voor financieel rcchercheren, waarvan dric voor de financiele CIE-functic. 

Dc Visienora signalcert in oktober 2000 dat deze afsprakcn zijn verwaterd (p. 11). De in de vorige au-

flea aangcgeven oorzaken voor het achterbInven van de ontnemingsinspanningen worden daaraan debet 

gcacht. 

In de Visienota wordt voorgesteld om de capaciteit voor financieel rechercheren te bundelen binnen 

de districtsrecherches. Met als voordcicn onderlinge kruisbestuiving en minder invloed van de waan van 

de dag. Op basis van positicve resultaten wordt voorgesteld in navolging van Amsterdam-Amstelland 

en Utrecht in ieder district een recherchechef aan te merken als coordinator financieel rechercheren. Die 

zou betrokkcn moeten worden bij het scrcenen en uitzetten van zaken. 

In 2000 werd de sterkte van de Rcgionale Recherchedienst voor financieel rechercheren aan de hand 

van de in 1998 verschencn nota Baanbrekend', bcpaald op 29,3 fte. Dit aantal zal gefaseerd worden 

nagestreefd waarbij toekomstige formatie-uitbreiding is ingccalculeerd (RR, oktober 2000, 12). De FEU 

is daarvan het resultaat, met als onderdeel een financiele helpdesk, die kwalitatieve ondersteuning geeft 

aan de districten, cen vijfial formatieplaatsen voor fraude en drie forrnatieplaatsen voor fraude in het 

betalingsverkeer. Medewerkers van de FEU participeren volgens de I2-maandsrapportage over 1999 in 

vrijwel alle lopendc (voor)onderzoeken van de Rcgionale Recherchedienst. 

Als onderdeel van de FEU is het IFT-Zuid-West in ontwikkeling (zie deel V van deze evaluatie). 

Rotterdam-Rijnmond heeft invulling gegcven aan loopbaanbeleid voor financieel specialisten zodat 

binnen het specialisme kan worden doorgegroeid. Daarmee denkt men medewerkers langer aan de orga-

nisatie te kunnen bindcn en zouden eerder opgctreden knelpunten worden ondervangen zoals: 

• vertrek uit dc organisatie na goed te zijn opgeleid; 

• te snelle doorstroom van taakaccenthouders uit de districten naar de FEU. 

Het korps kent een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit. Voor nieuw personeel 

gebruikt men de univcrsiteit als ingang. Ook wordt de universiteit ingehuurd voor het opstellen van 

bestuurlijke rapportage waarmee men meer ervaring heeft en wat het 'gewicht' van de rapportages ver-

sterkt. Tot slot wordt de relatie met de universitcit ook benut voor de inbreng van juridische expertise. 

De Korpskrant wordt gebruikt voor het breed onder de aandacht brcngen van ontwikkelingen en 

successen betreffendc financicel rechercheren. 

HARM 
HARM (Hit and Run on Moneylaundering) betreft korte intensieve onderzocken naar actuele wit-

wasfeiten. Aanleiding was dc Euroconversie per 1 januari 2002 en de verwachting dat veel contant geld 

(waaronder zwart of crimincel geld) zou worden omgcwisseld in euro's. Het schcpt twee kansen om 

beter zicht te krijgen op kwetsbare fases: de stoning en plaatsing van geld (UFC, Handboek HARM, 9). 

De crimineel moct in deze fasen uit de anonimiteit treden met een kans om tc worden betrapt. Het idee 

is voor het eerst beproefd door Rotterdam-Rijmnond in het `Kameel-onderzock' (zie § 14.4 voor een 

case-beschrbving). Het is daama door het BLOM uitgewerkt in ecn 10 stappenplan (UFC, Handbock 

HARM, zondcr datum en jaar). 
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Een HARM-zaak kan worden gestart na een nationale of intemationale melding van een financiele 

instelling, dat iemand over onverklaarbaar vermogen beschikt of op ongebruikelijke wijze met geld han-

delt. 
Het doe van een HARM-zaak is om bewijs te leveren voor heling (416 WvSr), of overtreding van de 

financiele toezichtwetgeving en om het criminele vermogen te ontnemen. HARM richt zich op actuele 

witwasfeiten en niet op bewijs van gronddelicten. Kenmerkend voor HARM-onderzoek is de korte klap: 

een kort durend onderzoek waarbij een tik wordt uitgedeeld aan criminelen. 
Politiemedewerkers worden daarvoor bijeen gehaald zodra er een melding binnenkomt van een aan-

staande verdachte financiele transactie. 

Wegens het succes van de aanpak is er een nationale HARM-voorziening in het leven geroepen bij 
de DRO van het KLPD. Die voorziening bestaat uit een tactisch team van 12 fte. Van de capaciteit wordt 

50% ingezet ter assistentie van regiokorpsen. Een assistentieverlening bestaat uit twee medewerkers 
voor een periode van maximaal twee weken. De overige 50% staat ten dienste van eigen onderzoeken 

van de DRO die gestart worden na opdracht van de Landelijk OvJ-MOT. In het land zijn HARM-offi-

cieren van justitie aangesteld, die vervolgens afspraken hebben gemaakt met de politieregio's over het 

op afroep formeren van HARM-teams. De HARM-aanpak wordt gecoordineerd door de landelijk OvJ-

MOT 

In relatie tot HARM ervaart Rotterdam-Rijnmond in oktober 2001 een aantal knelpunten 

(Rotterdam-Rijnmond, 16 oktober 2001): 

• het gebruik van de Verdachte Transactiebak'" door districten komt moeizaam van de grond; 

• de kennis van taakaccenthouders van ontneming wordt onvoldoende benut en beperkt ingezet voor 

ontneming; 

• zaken die niet voldoen aan de HARM-criteria blijven liggen en worden niet uitgerechercheerd. 

Streefsituatie 
In de Visienota wordt voorgesteld om de deskundigheidsbevordering inzake financieel recherche-

ren vooral te richten op de recherche. De kans dat bij de streefaantallen uit het korpsjaarplan een mede-

werker een ontnemingsvoorstel zal opstellen wordt berekend op 5% per jaar (een ontnemingsvoorstel 

op 20 medewerkers per jaar). Het rendement van opleiding wordt voor deze medewerkers als laag 

beschouwd. 

Volgens de Visienota moet worden toegewerkt naar de volgende situatie: 

• 90 % van de ingediende ontnemingsvoorstellen leiden binnen twee jaar tot een ontnemingsvorde-

ring; 

• 70% van de ontnemingsvoorstellen moet binnen twee jaar na indiening leiden tot een positief resul-

taat; 
• de coordinatoren financieel rechercheren moeten zich mede richten op het vergroten van bewust- 

wording bij lijnchefs en bij medewerkers van de mogelijkheden van financieel rechercheren; 

• succes is nodig om de populariteit van financieel rechercheren te vergroten; 

• bij elk probleemgericht onderzoek moet een taakaccenthouder financieel rechercheren worden inge-

zet; 

• de ontnemingsdoelstellingen moeten worden opgenomen in de beleidscyclus van het korps. 

I 127 De via intranet bevraagbarc centrale database met verdachte transactie. 
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Het Criminaliteitsbeeld over 1999 van oktober 2000 voegt daaraan de volgende aanbevelingen 

betreffende fraude toe: 

• kom tot een jaarlijks terugkercnde politiemonitor voor bedrijven en instellingen waarin ook wordt 

gevraagd naar specifieke fraude, oplichting, corruptie en de schade als gevolg daarvan; 

• besteedt nicer aandacht aan registratie van maatschappelijke schade en impact; 

• kom tot een meer eenduidige registratie in Octopus (teveel zaken worden op de algemene hoofd-

grocpcode gemuteerd waardoor analyse op specifieke fraude bemocilijkt wordt); 

• zet een specifiek infonnatienetwerk op met diverse diensten um een betere infomiatiepositie te kffigen. 

16.1.3 De politieregio's Friesland, Groningen en Drenthe 

Ontwikkelingsproces 

Vanaf 1992 werken de noordelijke politieregio's Friesland, Groningen en Drenthe samen in het 

Interregionaal Bureau Financiele Ondersteuning Noord-Nederland (BFONN). Volgens artikel 3 van het 

convenant uit 1995, had de BFONN als taken: 

• inwinncn van gegevens van financielc aard om wederrechtelijk verkregcn voordeel vast te stellen; 

• ter beschikking stellen van financiele en recherchetactische deskundighcid met het oog op ontne-

ming; 

• het ondersteunen van de regionale CID'en bij het inwinnen en de analyse van financiele gegevens; 

• het bevorderen van de financiele gerichtheid bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

Volgens het Strategisch Plan BFO 1995 t/m 1997, moest de BFONN zich richten op de complexe, 

ingewikkelde en geraffineerde vormen van zware en georganiseerde criminal iteit. Voor alle executieve 

politiefunctionarisscn is, onder leiding van de BFONN, in 1996 een lesmodule van start gegaan met 

betrekking tot ontneming. In aanvulling daarop is in het Strategisch Plan de ontwikkeling van een 

`Handboek eenvoudige ontnemingszaken' in het vooruitzicht gesteld. In het plan is ook de aanstelling 

van Plukze-coardinatoren opgenomen binnen alle eenhedcn waar processen-verbaal betreffende ontne-

ming worden gemaakt. Bij het BFONN is een helpdesk ingesteld. 

In augustus 1996 vcrscheen de eerste versie van de nota Wan BFO naar BFE'. De wens tot de ont-

wikkeling naar een Bureau Financiele Expertise werd vooral ingegeven door de brederc inzetbaarheid 

van het instrument financieel rechercheren dan alleen betreffende ontneming. Vooral voor de bewijsga-

ring werd veel van het financieel rechercheren verwacht. Dat vroeg om een aanpassing van de taakstel-

ling van de BFO'" en het verdcr investeren in specialistischc kennis. Met name over de verhouding van 

het interregionale bureau ten opzichte van de inrichting van de financiele recherche in dc regio's is lang 

nagedacht. Alvorens met de nota in te stemmen werd door de regio's om een uitwerking gevraagd van 

de rcgionale finaneiele recherches. 

Verankering financieel rechercheren 

Het BFONN kent tactisch rechercheurs en financieel deskundigen met een koppeling naar de regio 

opdat een zekere mate van uniformiteit en herkenbaarheid zou ontstaan (Strategisch plan 1995-1997, 11). 

Organiek bedraagt de sterkte van het BFO 14 fte. De capaciteit was gelijk aan de extra formatie die de 

regiokorpsen voor de BFO's was toegekend. Daarin wordt als volgt door de deelnemende regio's voor-

zien: Friesland (6), Groningen (4), Drenthe (4). De feitelijke bezetting was per 12 januari 2001 8 mede-

werkers: een hoofd, een administratief medewerker, vier financieel dcskundigen, en twee rechercheurs. 
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Volgens een conceptnotitie van het hoofd BFO (26 november 1998) hadden de deelnemende regio's 

in eigen huis ook in financiele deskundigheid voorzien. Friesland kende taakaccenthouders in de basis-

politiezorg en bij elk van de recherches op districtsniveau financieel rechercheurs. Op regionaal niveau 
was een rechercheur aanwezig met expertise op het terrein van geld- en waardeverkeer. De regio 

Drenthe beschikte in ieder district over een taakaccenthouder fraude, met de bedoeling dat om te zetten 

naar taakaccenthouders financieel rechercheren. Op regionaal niveau was een rechercheur actief op het 

vlak van geld- en waardeverkeer. De regio Groningen beschikte tot slot over vijf financieel rechercheurs 

op regionaal niveau. Zij gaven ondersteuning aan de districten en voerden zelfstandig onderzoeken uit. 

Op regionaal niveau was een rechercheur actief met geld- en waardeverkeer. 

Streefsituatie 
Na de omvorming van het BFONN tot een BFENN, zou de fonnatie gaan bestaan uit: een hoofd, 

een administratief medewerker, twee financieel rechercheurs D, en twee financieel rechercheurs C. De 

belangrijkste taken van het BFENN: 
I. een operationeel ondersteunende taak bij gecompliceerde financiele onderzoeken/conservatoire 

beslagen; 
2. een functioned l coordinerende en adviserende taak betreffende opleiding, kwaliteitsbewaking en 

afstemming van de ontwikkelen op financieel rechercheren in de regio's. 

Daarnaast willen de politieregio's in eigen huis beschikken over de volgende deskundigheid: 

• Friesland wil een financieel rechercheur A bij de recherche-eenheid van elk district" onder hierar-

chische en operationele aansturing van de chef recherche-eenheid en functionele aansturing door het 

hoofd BFENN. Twee financieel rechercheurs B worden ten behoeve van de regio Friesland geplaatst 

bij het BFENN. 

• Groningen wil vijf financieel rechercheurs A bij de divisie regionale recherche onder leiding van een 

projectleider financiele recherche (financieel rechercheur C). 

• Drenthe kiest voor drie financieel rechercheurs A bij de divisie recherche onder leiding van een 

financieel rechercheur B. 

In overleg met het kernteam, het IFT Noord en de BFENN willen de drie politieregio's komen tot 

samenhang in de diverse functies op het gebied van financieel rechercheren en de daarmee samenhan-

gende opleidingsbehoefte (zie § 11.11). 

16.1.4 Politieregio Twente 

Ontwikkelingsproces 
Al in de jaren voor 1995 werd door de regio het belang van financieel rechercheren onderkend. In 

het beleidsplan van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit 1996, wordt prioriteit gegeven aan het ont-
wikkelen van deskundigheid op het terrein van financieel rechercheren'". Niet alleen vanuit ontneming 

zoals in veel andere regio's nog het geval was, maar vanuit de breedte van het financieel rechercheren. 

In 1996 is bijvoorbeeld al een financieel inlichtingenrechercheur aangesteld. 

De politieregio Twente valt ten opzichte van andere regio's medio jaren negentig ook op, omdat de 

bestrijding van fraude tot doelstelling is verhevenu'. Het is niet verwonderlijk dat juist vanuit de voor-
lopersrol van Twente nadrukkelijk is geparticipeerd in de ontwikkelfase van het project FR (Zowel op 

het niveau van de stuurgroep als de deelprojecten). 
129 Politieregio Friesland, Financiifle recherche vergadering 5 juni 1998: Voorts zijn alle ECB-chefs van mening dat zij moeten beschik-

ken over ecn financiele recherche. De omvang komt neer op Cén fmancieel rechercheur per district en wordt ingcgeven door enerzijds het 
gevoelde gemis bij verscheidene onderzocken waar financiele recherche noodzakelijk bleek te zijn en anderzijds de veranderende aanpak 

van criminaliteit waarbij vakcr dan voorheen gekozen wordt voor een fmanciele invalshoek'. 

130 	Politicregio Twentc, 13eleidsplan Divisie Georganiscerde Criminaliteit 1996 (Versie 13 november 1995): 'Bij de evaluatie van de 
afgesloten onderzocken is gebleken dat onderzoek in de (financide) administratie van misdaadondememingen noodzakelijk is voor het in 

kaart brengen van de top van de organisatic. Hiervoor is financiEle deskundigheid een voorwaarde'. 
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Vanaf 1997 verschijnt binnen de regio periodiek een nieuwsbulletin van het BFR en een rapportage 

van de ontnemingsresultaten, om op die manier een positieve en enthousiaste houding ten aanzien van 

ontneining te bevorderen. Vanuit de BFR is o.a. in 1998 ondersteuning gegeven aan het RIF en het !FT, 

dat in dat jaar beheersmatig is ondergebracht bij de politieregio Twente. 

Voor 1998 en 1999 had het Bureau Financiele recherche (BFR) o.a. de volgendc doelstellingen 

gekozen (Beleidsplan 1998199 Divisie Georganiseerde Criminaliteit): 

• verder verhogcn van de toegevoegde waarde voor teams van financieel rechercheren door Integra-

tie van financieel rechercheren met traditioneel recherchcren; 

• het intensiveren van de fraudebestrijding; 

• het verbetcren van de mogelijkhcden van financieel rechercheren in de voorbereidende fase van 

onderzock. 

De ontwikkeling in de regio betreffende financieel rechercheren laat zich ook illustreren met de 

progressie in ontncmingsresultaten (Divisie Recherche Managcmentrapportage septembcr-december 

2000). In 1998 werden 70 ontnemingsvorderingen opgesteld; in 1999 waren dater 69 tegen 92 in het 

jaar 2000. Ook de som van het wederrechtelijk voordeel gaf een stijging over deze drie jaar te zien van 

30%. Met name voor wat bctreft de hoge gemiddelde ontnemingsbedragen valt de regio op. 

De doorontwikkeling van het financieel rechercheren heeft door de vuurwerkramp, waarbij de 

financicel rechercheurs zijn ingezet in het onderzoek, enige tijd stil gelegen (Divisie Recherche, 

Management-rapportage januari-april 2001, 6). 

Verankering financieel rechercheren 

Het BFR doet in principc geen zelfstandig onderzoek. Het jaarplan 2002 (concept 4 juli 2001) bcvat 

als activiteiten voor het Bureau Financiele Recherche: 

• ondcrsteuning bij 28 ontnemingsvorderingen, met in de helft daarvan conservatoir beslag; 

• ecn regionale scan, in samenwerking met het Bureau recherche projecten en het IFT, van ondcr-

zocksmogelijkheden en ontwikkelingen op het terrcin van geld- en waardcnverkeer; 

• brede adviscring van de districten; 

• kvvalitatieve ondersteuning op het gebied van financiele recherche van zwaardere onderzoeken; 

• intensivercn van de samenwerking met de CIE, het IFT en met het BLOM/MOT, ter verbetering van 

de infonnatiepositie over de neerslag van crimineel geld. 

De voorbereiding van onderzoeken wordt soms wel zelfstandig gedaan in verband met capaciteits-

gebrek. 

Op districtsnivcau zijn er taakaccenthouders ontneming. Zij overleggen periodiek met de BFR en ont-

nemings-Ov.I. Opvallend is dat in het jaar 2000 uit het district waar een financieel rcchercheur werk-

zaam was, de helft van het totaal aantal ontnemingsvorderingen alkomstig was. De andere helft kwam 

van taakaccenthouders uit de drie andere districten (Divisie Recherche, Managementrapportage sep-

tember-december 2000, 8). 

Het 13FR bestaat uit zes mensen: een registeraccountant (functioneel leidinggevende van de BM) 

die voor 50% werkt bij het BM en voor 50% bij het IFT, twee financieel deskundigen (D), twee finan-

cieel rechercheurs B en een administratief coordinator. Bij de CIE is een financieel inlichtingenrecher- 

131 Politieregio To-onto. Concept Belcidsnlan 1997 Divisie Georganiscerde Criminaliteit (oktobcr 19961: 'In 1997 wordt met name prio- 
ritcit gegeven aan de bestrUding van frau& Oil cal ondcr ander° plaatsvindon door het krachtig ter hand nernen van de verdere ontwik- 
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cheur actief die samen met een door hetlFT geleverde inlichtingenrechercheur een zogenaamd boven-

wereldkoppel vormt. 

De rechtbank te Almelo houdt eenmaal per maand een speciale ontnemingskamer. Daarin treden 

steeds dezelfde rechters op. Respondenten geven aan dat dit motiverend werkt voor zowel Ovi's als de 

politie. 

Streefsituatie 

De doelstelling van het korps betreffende fraude en financieel rechercheren bestaat voor 2000-2002 

uit: het integraal beheersen en voorkomen van fraude waarbij de aandacht in het bijzonder gericht is op 

het verkrijgen van inzicht in criminele geldstromen en het ontnemen van wederrechtelijk verkregen 

voordeel. Daamaast wordt getracht de deskundigheid te bevorderen (Twente, Korpsjaarverslag, mei 

2001). De algemene doelstelling werd uitgewerkt in drie kwalitatieve en drie kwantitatieve doelstellin-

gen (Beleidsplan Divisie Recherche 2002, versie 3 november 1999, 11): 

• versterken van de informatiepositie ten aanzien van crimineel geld; 

• drie onderzoeken op ontwrichting van financiele activiteiten in criminele netwerken; 

• verdere integratie van financieel rechercheren in opsporingsprocessen; 

• realisatie van tenminste 90 ontnemingsvorderingen in 2000 met een jaarlijkse groei van 10%; 

• realisatie van een ontnemingsbedrag van f 5 mm. met een jaarlijkse groei van 10%; 

• verbeteren verhouding ontneming en conservatoir beslag van 5% (1998) naar 40% (2002). 

Ter bereiking van deze streefsituatie koos de regio voor o.a. de volgende activiteiten (Beleidsplan 

Divisie Recherche 2002, versie 3 november 1999, 11): 

• het starten van een discussie over het financieel rechercheren in de districten en een herorientatie op 

de positie van taakaccenthouders ontneming; 

• het in samenwerking met het OM verbeteren van de communicatie over ontneming door terugkop-

peling en analyse van ontnemingsresultaten; 

• het vergroten van de financieel-economische kennis van vermogensonderzoek; 

• het sterker onderkennen van de mogelijkheid van conservatoir beslag; 

• het uitbouwen en versterken van de financiele criminele inlichtingenfunctie; 

• het intensiveren van de informatie-uitwisseling met o.a. buitenlandse politie-instanties; 

• het onderkennen en exploiteren van financiele informatie uit lopende en afgesloten onderzoeken ten 

behoeve van nieuw onderzoek. 

Volgens het Beleidsplan Divisie Recherche 2000-2002, wil men jaarlijks zowel het aantal vorderin-

gen als het te ontnemen bedrag laten groeien met 10 %. 

16.1.5 Politieregio Brabant Zuid-Oost (BZO) 

Ontwikkelingsproces 

Het ontwerp Organisatorische Vormgeving (juni 1992) voor de regio Brabant Zuid-Oost legt de ver-

antwoordelijkheid voor de bestrijding van de middencriminaliteit (waaronder fraude) bij de territoria-

le afdelingschefs. In het inrichtingsplan afdeling recherche van februari 1993 wordt het BFO-concept 

losgelaten en financieel rechercheren gekozen als integraal onderdeel van het beleids- en opsporings-

traject (BZO, 1998, 25). In de plaats van de BFO-rechercheurs kwamen zes generalistische recher-

cheursfuncties die voor 40% inzetbaar waren voor tactisch onderzoek en 60% voor financieel onder- 
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zoek. In de praktijk bleek dat volgcns de regio niet werkbaar. Voor het doen van financieel onderzoek 

is opleiding en ervaring vercist. Dat gaf problemen als rechercheurs voor langere periodes werden inge-

zet op andere onderzoeken. Len deel van de tactisch rechercheurs is daarom fulltime ingezet voor het 

aandachtsveld financieel rechercheren. 

In 1997 heeft de afdeling Regionale Recherche een omgevingsonderzoek gehouden waaruit o.a. 

naar voren kwain dat het ontbrak aan een financielc CID, en dat in de opstartfase van onderzoeken 

financiele aspecten onvoldoende worden betrokken en meegewogen. A Is kansen voor de toekomst wor-

den de aanwczigheid en omvang van de financiale dcskundigheid genoemd en het op basis daarvan 

leveren van ondcrsteuning in de organisatie, aan het OM en relevante derden. 

In het Reorganisatieplan afdeling Regionale Recherche (1998) wordt het zogenaamde Topic-recher-

cheren geintroduccerd als 'Meerjarenbeleidsspeerpunt met een regionaal/bovenregionaal karakter, wat 

om een structurcle integrale regionale aanpak vraagt, waarbij onderlinge samenwerking en informatie-

uitwisseling van eminent belang zijn'. Voortkomend nit het in 1999 verschenen Beleidsplan Nederland-

se Politic wordt fraude voor de regio cen dergelijke topic. 

In het reorganisaticplan wordt ook melding gemaakt van dc ervaringen met zogenaamde `aandachts-

velders' (vergelijkbaar met taakaccenthouders) voor de toepassing van de ontncmingswetgeving in de 

afdelingen. Eigen onderzoek van dc regiot" in 1998 wees een aantal knelpunten nit: 

• toepassing van de ontnemingswetgeving vond toevaIlig en incidenteel plaats; 

• het kennisniveau was onvoldoendc; 

• de aandachtsvelder was niet in staat tot procesbewaking; 

• bet ontbrak aan doelstellingen of ze werdcn nict gebruikt om te sturen; 

• vanuit het OM werd geen invloed ungeoefend op de toepassing van wetgeving. 

Het Reorganisatieplan benoemt als doelstelling voor de zogenaamde Financial Desk bij de 

Regionale Recherche, dat door ondersteuning en kennisoverdracht afdelingen zelf in staat mocten zijn, 

ern-inflect verkregen vennogen af te romen. 

In juni 1999 verschijnt het Regionaal Operationeel Beleidsplan dat de noodzaak constateert voor 

verbeteringen in de aanpak van de middencriminaliteit, aan de hand van de volgende knelpunten die o.a. 

betrckking hebben op fraude (p. 6): 

• geen eenduidige aansturing; 

• ovennatig overleg vanwege vrijwel gelijk samengestelde stuurorganen; 

• afspraken over tijd en kwaliteit worden regelmatig niet nagekomen; 

• doorlooptijden van onderzoeken worden regclmatig overschreden; 

• het terugvlocien van medewerkers naar de afdelingen wanneer ze even niet worden ingezet voor 

middenniveauonderzoeken. 

De regio maakt onderscheid in strategisch en tactisch financieel rechercheren. Onder strategisch 

financicel rechcrcheren wordt verstaan: het leveren van cen bijdrage aan in-, door-, en overzicht beho-

rend bij een topic en advisering ten behoeve van intervcntic. Het tactisch rechercheren betreft partici-

patie in repressief onderzoek betreffende georganiseerde criminaliteit. Voor financieel rechercheren 

heeft de rcgionale recherche drie doelstellingen gekozen (BZO, 1998, 30): 

132 Mcilink, M.. Makce in de Regio, een onderwek naar de toepiwing van onInerningsweigvaing bij de reginpoldie Ratan! ZukbOosb 
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• verkennend onderzoek; 

• interventie-advisering (weging, prioritering en middelenkeuze); 

• onderzoek naar ontneming . 

De regio maakt onderscheid tussen fraude als hoofdmisdrijf en als nevenactiviteit. Het expertiseni-

veau en de capaciteit voor op zichzelf staande (zware) fraudeonderzoeken waren in 2002 niet in het 

korps aanwezig (BZO, 8 november 2001, 2). Ten aanzien van onderzoeken met fraude als hoofdmisdrijf 
geeft de regio aan over weinig tot geen zicht te beschikken op zware en georganiseerde fraudecrimina-

liteit. Er is volgens de regio anno 2001 ook weinig informatie beschikbaar over zware, middelzware en 

eenvoudige fraudeonderzoeken. 

Voor onderzoeken met fraude als nevenactiviteit geldt dat (2001): 

• binnen elk crimineel samenwerkingsverband fraudegerelateerde organisatiekenmerken voorkomen; 

• dit onvoldoende tot financiele en/of fraudegerelateerde analyses leidt; 

• er nog onvoldoende multidisciplinaire project- en onderzoeksvoorbereiding plaatsvindt; 

• binnen de regionale recherche onvoldoende expertise beschikbaar is betreffende financieel recher-

cheren en fraude. 

Verankering financieel rechercheren 

De regio kent als onderdeel van de afdeling Regionale Recherche een Financial desk. Deze wordt 

gevormd door financieel rechercheurs die vooral samenwerken met de territoriale afdelingen en finan-

cieel deskundigen die worden ingezet tegen de georganiseerde criminaliteit. Omdat het aanbod van 

zaken op dat terrein beperkt is en voor een deel is overgenornen door het kernteam, is de benodigde 
capaciteit in 1998 verlaagd. De bezetting van de desk bestaat uit vier financieel rechercheurs; twee 

financieel deskundigen, een rechercheassistent en een dagelijks leidinggevende. 

De desk fungeert als regionaal kenniscentrum. In de eerste vier maanden van 2001 hebben de desk 
21 vragen bereikti". Vier medewerkers die functioneel behoren tot het IFT-Zuid zijn binnen de financial 

desk geplaatst. Voor de ondersteuning van de afdelingen zijn twee mensjaren bij de financial desk 

beschikbaar. Onderzoeken op deskundigheidsniveau 1 en 2 worden verricht door de territoriale afdelin-

gen. Binnen de regionale recherche kan een groot en een klein onderzoek gelijktijdig worden uitge-

voerd. Aan een lopend en actueel onderzoek zijn een financieel deskundige en een financieel recher-
cheur verbonden. De voorbereiding van topiconderzoeken gebeurt door een financieel deskundige. 

De desk fungeert ook als initiator van de kwaliteitskring Ontnemingswetgeving. De kwaliteitskring 
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op deskundigheidsniveau 2. De kring heeft onder 

meer advies uitgebracht over het in de regio BZO hanteren van de ijkfuncties voor financiele recher-

chefuncties bij de politie. In de eerste zes maanden van 2001 is zij niet bijeen geweest 

(Voortgangsrapportage Topic Fraude, eerste trimester 2001, 14 augustus 2001). Er wordt eerst een regio-

naal standpunt afgewacht over hoe financieel rechercheren en de plaats van aandachtsvelders daarin, in 

de regio te positioneren. Daarna wordt de kring weer nieuw leven ingeblazen. 

Als bovenregionale voorziening voor de zuidelijke regio's is per 1 januari 1998 een Interregionaal 

Bureau Geld- en Waardeverkeer opgericht. Dit betreft de opvolger van de landelijke recherchedienst bet-

alingsverkeer. Het bureau bestaat uit vijf rechercheurs, 0,5 fte technische ondersteuning falsificaten en 
0,5 administratieve ondersteuning. De taakstelling is volgens artikel 4 van het oprichtingsconvenant o.a.: 

I 	133 Voortgangsrapportagc Topic Fraude, Eerste trimester 2001. 
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• bevordercn van onderzoeken door de deelnemende korpsen naar stratbare fciten op het gebied van 

geld- en waardeverkeer; 

• verzorgen van executieve ondersteuning; 

• uitvoeren van opsporingsonderzoeken; 

• bevorderen van de kwaliteit inzake financieel rechercheren. 

Het bureau is beheersmatig ondergebracht bij de politieregio Limburg Noord. 

Streesituatie 

Voor 2001 wilde de regio volgens het Jaarplan nicuwe toepassingen op het digitaal en financieel 

rechercheren introduceren in opsporingsonderzoeken en digitaal en financieel rechereheren integreren 

in opsporingsactivitcitcn, ook voor wat betreft de territoriale afdelingen (13Z0, Jaarplan 2001, 5). De 

territorialc afdelingen leveren op jaarbasis minimaal vier ontnemingszaken aan (totaal voor de regio 72). 

Voor 2002 wil de regio (BZO, 8 november 2001, 3): 

• de informatiepositie verbeteren, o.a. met behulp van de ABRIO-informatieproducten; 

• door de regionale recherche een fraudeonderzoek laten uitvoeren als onderdeel van ccn grootscha-

I ig onderzoek; 

• samenwerking tot stand brcngen met de BOD'en wanneer fraude vraagt om bun competentie; 

• inwinnen en veredelen van fraudegerelateerde informatic, in afstemming met betrokken disciplines; 

• door advisering aan belcidsvormers over ontwikkeling van deskundigheid de fraudeaanpak ook op 

(middel)lange terrnijn borgen. 

16.2 De beleidsaandacht voor financieel rechercheren 

Om ook feitelijk te kunnen =ten in welke mate financieel rechercheren de aandacht krijgt in de 

politieregio's en arrondissementsparketten zijn de beleidsplannen en jaarverslagen over de periode 

1996-2001 van 24 politieregio's geanalyscerd. Met behulp van een gegevensmodel is de regio's aange-

geven welk type informatie wij graag wilden ontvangcn. Een groot aantal regio's heeft informatie opge-

stuurd, maar het kwam maar voor een beperkt dcel overeen met hetgeen was gevraagd. 

Op drie manieren is naar de ontvangen plannen en rapportages van vooral de politieregio's gekeken 

(de oogst van de arrondissementsparketten was zecr schamel): 

I. de items die in de stukken voorkwamen en een associatie opriepen met financicel rechercheren zijn 

geturfd voor bet jaar dat ze in de plannen of rapportages verschenen; 

2. de informatie over de wijze waarop regio's de aandacht voor financieel rechercheren organisatorisch 

hebben verankerd is omgezet in een typologic; 

3. one kwantitatieve resultaten die in de stukkcn voorkwamen en te relateren warcn aan financieel 

rechercheren, zijn geinventariseerd. 

De uitkomsten van de exercities 2 en 3 leverden een schralc oogst op. Voor een aantal regio's kon 

het aantal ingediende ontnemingsvoorstellen, SFO's, ontnemingsbedragen, deelnemers aan oplcidingen 

worden achterhaald, maar voor het merendeel niet. De uitkomst is daarom alleen gebruikt om het kwa-

litatieve beeld te complementeren. 

Exercitie 1 gaf meer informatie waarvan de aggrcgatie heefl plaatsgevonden in -label 25. In de label 
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staan per jaar twee kolommen. De getallen in de kolom met als kop 	geven het aantal regio's weer 

dat in het desbetreffende jaar het onderwerp in de plannen hebben genoemd (vooraf). Het cijfer in de 

kolom R' geeft aan of er jets van real isatie in de rapportages voorkomt (achteraf). 

In 1999 is de aandacht in de plannen voor facetten van financieel rechercheren toegenomen, met een 

nog verdere toename in het jaar 2000. Opvallend genoeg zakt het voor een aantal thema's in de volgende 

rapportages terug. Waarschijnlijk wordt er in dat geval nog wet aandacht aan besteed, maar is het niet 

meer gemeld in de plannen. De pick kan verschillende oorzaken hebben, maar omdat dit zich over de 

hele linie voordoet is het vermoeden dat er een gemeenschappelijke oorzaak aan ten grondslag ligt. Dat 

kan een actie zijn van het project FR, het FEPP, of een effect zijn van het Beleidsplan Nederlandse 

Politic dat in december 1998 is verschenen. Ondersteuning voor de laatste gedachte is af te leiden uit de 

sprong dat het aantal regio's maakt wat betreft het aantal gemelde SFO's. Om melding van dat aantal 

wordt als onderdeel van het informatiemodel Nederlandse politic gevraagd. Het landelijk speerpunt 

fraude duikt vanaf 1998 in de rapportages op, hoewel de inhoudelijke resultaten zich beperken tot een 

verwijzing naar de I FT's of een enkel inhoudelijk resultaat. De doelstelling om financieel rechercheren 

tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen vinden we in 1997 en 1998 in stijgende 

mate terug. Dat is de doelstelling van het project FR; dus de aandacht voor het project is vrij vroeg al 

doorgedrongen in de regio's. 

Respondenten signaleren in het algemeen een groot verschil tussen het opnemen van doelstellingen 

in de jaarplannen en de mate van realisatie van deze doelstellingen. Dat verschil blijkt ook uit onze ver-

kenning van de diverse beleidsstukken vanaf 1996. In de Landelijke Politiebrief 2002 wordt in een 

terugblik op de voortgangsrapportages over het jaar 2000 geconstateerd dat kwantitatieve doelstellingen 

en prognoses door de politieregio's niet altijd realistisch zijn geformuleerd . In de jaarverslagen van de 

politieregio's vanaf 1996, valt ons op dater veel verklaringen in voorkomen als gevolg waarvan het niet 

gelukt is om de beloofde inspanningen te halen. Enerzijds bestaan die uit interne verklaringen. Dan 

blijkt het ontbreken van de eerder gehanteerde randvoorwaarden een verklaring te vormen voor het niet 

behalen van resultaten. Anderzijds bestaan die uit exteme gebeurtenissen zoals de Millenniumwisseling, 

het EK2000, Euroconversie, de vuurwerkramp etc. 

De tabel bevat alleen de resultaten voor deze zover konden worden afgeleid uit de ontvangen 

beleidsdocumenten. Dat kan betekenen dat het beeld uit de tabel niet overeen stemt met de feitelijke 

situatie. 
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TABEL 25: HET AANTAL REGIO'S PER JAAR (1996-2002) DAT AAN FINANCIER'. RECHERCHEREN GERELATEER-

OE ACTIVITEITEN BEDOELDE YE ONDERNEMEN (P'), EN BERET ONDERNOMEN CR'). 

IITEM7111=111111011111711 1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 

P1 R2 PRP 	RP 	R 	P 	RPRP 

Aansluiten op ABRIO 

Aanstellen plukze-cotirdinator 

Advies door BFO/BFR 

Basiseursus FR 

Begeleidingscommissie BFO 

Bestrijding zwarte fraude 

Criminele vitwaspraktijkcn 

Doelstelling ontnemingen 

Doelstelling SFO's 

Financieel deel CIE traject 

Financial° misdaadanalyse 

FR integraal onderdeel maken van 

Fraudekamer ZM/horiz samenw. 

Handboeki syllabus ontneming 

Flelpdesk BFO 

IFT 

In elk P.V. aandacht voor wvv 

Intensivering reg. Samenwerking 

Interregionaal BFO 

Landelijk speerpunt fraude 

Oinvomling 131:0-BFE/BFR 

Ontnemingseursus beginners 

Opleidingslan regio FR 

Opleidingsplan UFO 

Rapportage ontnemingsresultaat 

Samenwerking FIOD 

Samenvverking MOT/I3LOM 

Spcerpunt plukze 

Stage taakaccenthouders 

Taakaccenthouders 

Ditbouw netwerken 

Uitbrengen BFR bulletin 

Vogroten financiale kennis intern 

Xpol/BPS ontnemingsmodule 

280 

3 

1 

3 

4 

3 

6 

3 

3 

3 

2 
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2 

2 
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3 

4 

6 

2 

7 

3 

3 

2 

5 

4 

3 

5 

3 

4 

10 

2 

2 

1 

3 	I 3 

I 	8 	I 3 	8 

4 	I 3 

5 

4 

3 	I 2 	I 3 	I 2 

3 

3 	2 	4 	2 

5 	3 	6 	5 

5 	5 	8 	5 

3 

3 	1 	3 	1 

3 	3 	3 	4 

1 	I 	2 

2 	 2 

7 	 7 

I 	3 	1 	4 

5 	6 	2 	12 

5 	2 	5 	3 

3 	5 	2 	7 

3 	I 	4 	I 

4 	2 	4 	4 

1 

4 	 4 

1 

2 	12 	2 	13 

3 	1 	3 	1 

7 	6 	7 	8 

1 	3 	3 	6 

I 	1 	2 

2 	1 	2 	2 

3 

4 

4 

6 

10 

3 

1 

2 

2 

5 

2 

7 

2 

4 

7 

3 

1 

2 

2 

10 

4 

4 

8 

3 

7 

5 

7 

7 

2 

5 

4 

5 

11 

6 

15 

4 

7 

3 

6 

3 

6 

15 

9 

9 

3 

3 

9 

3 

3 

7 

6 

3 

4 

8 

10 

3 

3 

1 

2 

2 

6 

2 

5 

5 

2 

1 

2 

5 

7 

3 

2 

4 

1 
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3 
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1 
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13 
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13 
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13 
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2 
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Naast wat al naar voren is gebracht in de besehrijving van de steekproefregio's, worden in de uit-

voering diverse knelpunten beleefd die samenhangen met het financieel rechercheren. Die knelpunten 

en ook positieve punten, zijn door middel van interviews verzameld. Om het onderlinge gewicht to kun- 



nen vaststellen zou een meer kwantitatieve benadering nodig zijn geweest. In deze evaluatie wordt vol-

staan met het clusteren van de constateringen naar een aantal categorieen. Het was te geforceerd om de 

categorie-indeling aan te houden van de taakvelden uit de implementatiefase in de voorgaande hoofd-

stukken. Vandaar dat voor een praktische indeling is gekozen. Constateringen die minimaal door twee 

verschillende respondenten zijn gedaan, komen in de opsommingen voor. Door deze von -n van weerge-

ven is het overigens mogelijk dat constateringen elkaar tegenspreken. Maar het gaat er vooral om, een 

beeld van de beleving in de uitvoering te geven. Of ze terecht zijn of niet: beelden zijn bepalend voor 

het gedrag van mensen. Er is een grote kans dat men volgens het eigen beeld dat van anderen bestaat, 

gaat handelen'". 

16.3.1 De organisatorische verankering 
Uit de response op het deelonderzoek deskundigheid (zie § 11.12.1) blijkt dat op het niveau van de 

districten in de politieregio's weinig functies voorkomen waarin financieel rechercheren als zelfstandi-

ge taak is ondergebracht. In veel regio's wordt gewerkt met taakaccenthouders. Over 2001 komt in de 

rapportages van 17 politieregio's een verwijzing voor naar ervaringen met taakaccenthouders (zie label 

25). De meeste daarvan zijn ondergebracht binnen de rechercheonderdelen van de districten en hebben 

voor gemiddeld 50% een taak toegewezen gekregen op het terrein van financieel rechercheren. Er 

komen ook varianten voor waarin de taakaccenthouders op een deel van het financieel rechercheren 

actief zijn (meestal ontneming). Taakaccenthouders komen ook voor in de basispolitiezorg. De ervarin-

gen met en van de taakaccenthouders zijn niet onverdeeld gunstig. In de praktijk worden als knelpun-

ten gesignaleerd: 

• gebrek aan sturing door de leiding op de activiteiten behorende bij het taakaccent; 

• de hectiek van de dagelijkse politiepraktijk; 

• te weinig tijd kunnen besteden aan het taakaccent in relatie tot andere prioriteiten; 

• te individueel opereren van de taakaccenthouders; 

• gebrek aan voedingsbodem binnen de districten waar men geleefd wordt door de waan van de dag. 

• schadeloosstelling bijvoorbeeld, spreekt taakaccenthouders meer aan dan ontneming; het staat dich-

ter bij hun werk; 

• fraudezaken die zich aandienen kosten teveel tijd; 

• ad-hoc totstandkomen van producten (geen ervaring/routine/borging). 

Uit de eerste paragraaf van dit hoofdstuk bleek at dat politieregio's in toenemende mate kiezen voor 

fulltime financieel rechercheurs op de districten, waarmee een deel van de knelpunten wordt ondervan-

gen. 

Voor wat betreft de basispolitiezorg vraagt een groot deel van de respondenten zich af of je op dit niveau 

veel moet investeren in financieel rechercheren. De berekening van het aantal ontnemingsvoorstellen (1 

per 20 medewerkers per jaar) in Rotterdam-Rijnmond leidt sterk in die richting. Het rendement van 

financieel rechercheren wordt at snel in ontnemingscijfers uitgedrukt. Daarbuiten wordt het lastig, en 

zeker in relatie tot de basispolitiezorg (BPZ). In deze evaluatie hebben wij een aantal knelpunten opge-

tekend die volgens respondenten gelden voor de verankering van financieel rechercheren op het niveau 

van de BPZ'". 

• De impact van de zaken waarbij financieel rechercheren speelt, overstijgt de BPZ. 

• Delictsoorten in de BPZ lenen zich vaak niet voor ontneming. Dit varieert per district. 

• Het is efficienter om te richten op de georganiseerde criminaliteit, dan op de kleine zaken. 

• Het gat in kennis tussen BFR en districten is groot. 

135 Voor onderbouwing van deze stelling wordt verwezen naar: 

• Vliert, E. van de, Ondennijnen van wij-zij bee/den, M&O 1988/1, Samsom, Alphen aid Rijn 

• Faber, W., Redden van een gezagdrager het Openbaar Ministerie en de relatie near de politic, Handboek Politiemangement, januari 

1994, Samsom, Alphen aid Rijn 
136 Het betreft de knelpunten die minimaal twee maal door verschillende respondenten zijn genoemd. 
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• De affinitcit met financieel rechercheren is te klein; het wordt geassocicerd met bureauwerk en daar-

voor is men niet bij de politic gekomen. 

• Door de waan van de dag komt de doorsnee-BPZ'er niet toe aan FR; het ontbreekt aan tijd om er 

aandacht aan tc besteden. 

• BPZ'ers zouden best zaken die, door eon financiele bril bekeken opvallend zijn kunnen melden 

maar die attentheid is Cr niet en kan men ook moeilijk verwachten vanwege dc concentratie op vccl 

dominantcre werkzaamheden. 

De centrale vraag is of financieel rechercheren in relatie tot de BPZ wel genoeg kan opleveren. Flet zal 

altijd een vreemde eend in de bijt blijven ten opzichte van de routineprocessen. 

In de politieregio Utrecht (Utrecht. 2000, 6) hebben de ervaringen geleerd dat het bij de districten 

'even invoeren' van de methode een utopie is. Volgens de Koersnotitie Financieel Rechercheren leidt 

een instrumentele benadering en/of het fragmentarisch investeren in de toepassing van de methodc 

slechts korte tijd tot resultaten, daarna verflauwt de aandacht en zakt het nieuwtjc weg'. Het internali-

seren van financieet rechcrcheren bij de mens in het opsporings- en vervolgingsproccs vraagt meer dan 

een breed impletnentatietraject. Een geheel andere kijk op het rechercheproces en de daarvoor beno-

digde mentalitcitsverandering is een zaak van de lange termijn en vraagt om geleidelijkc invoering. 

Uit de fragmcntarische gegevens van achttien regio's hebben wij min of meer af kunnen leiden hoe 

&landed rechercheren organisatoriseh is vormgegeven. Daar zaten ook dric grote regio's bij die qua 

oinvang Met representatief zijn voor het gemiddelde, maar wet qua gckozen vorm recherchcren. De 

gerniddelde verankcring bestaat nit cen financieel rechercheur per district, of een rechercheur-taakac-

centhouder en op divisicnivcau een of mcerdere financieel rechercheurs en/of financieel deskundigcn 

waarvan Oen optreedt als hoofd. Wat per rcgio varieert is: 

• of financiele recherche centraal is georganiseerd, decentraal of een combinatie van beiden; 

• of cr wel of niet gebruik wordt gemaakt van taakaccenthouders; 

• of de taak van een UFO ondersteunend is of meewerkend eq. ovememend (BFR). 

In de grote regio's werkt men ook met taakaccenthouders. Er komen over de regio's maar enkele 

verschillende vonnen voor, die op basis van de ideaaltypische constructies (zoals Goorcn c.s. die under-

scheiden voor de kemteams'") tot een positionering op een tweetal dimensies na aanpassing voor finan-

cieet rechercheren leidt tot onderstaande indeling. 
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In de meeste regio's ligt het accent van het financieel rechercheren op districtsniveau op ondersteu-

ning. Het zijn meestal financieel-rechercheurs of taakaccenthouders die op dit niveau werkzaam zijn en 

die op verzoek in actie komen (kwadrant IV). In de gemiddelde regio betreft het een medewerker per 

district of cluster van districten. Er zijn ook regio's die alleen op divisieniveau beschikken over finan-

cieel rechercheurs of financieel deskundigen. Hun taak bestaat voor een deel uit ondersteuning van de 

districten, maar vooral ook van operationele onderzoeken van de regionale recherche (meestal de zwaar-

dere onderzoeken). Slechts in enkele regio's hebben de financieel rechercheurs en financieel deskundi-

gen op het niveau van de divisie een zelfstandige opsporingstaak. 

lnmiddels zijn er ook vormen van samenwerking ontstaan tussen de eenheden die zich bezighouden 

met financieel rechercheren. In Noord-Holland zijn het bovenregionale IFT en het BFO van Noord 

Holland Noord gezamenlijk gehuisvest. In de drie noordelijke provincies is er een bovenlokaal BFO dat 

ook functioned l opschuift richting IFT. Ze zijn al gezamenlijk gehuisvest en ook al samen met het 

Regionaal interdisciplinair fraudeteam (Rif). 

16.3.2 De opsporingsbereidheid 
De verwachting die uit de Ernst & Young-rapportage over de aangiftebereidheid spreekt is, dat corn-

municatie en voorlichting de perceptie bij de politiedistricten over het geven van prioriteit aan bedrijfs-

criminaliteit kunnen beInvloeden. Technische faciliteiten kunnen het aangifteproces laagdrempelig 

maken. Van afspraken over en weer tussen politie/OM en de marktsector in het kader van preventie, 

opsporing en vervolging wordt eveneens een positieve bijdrage verwacht. 

Op basis van onze (overigens beperkte) evaluatie is de inschatting gerechtvaardigd dat men er voor 

de financieel-economische criminaliteit een zware opgave aan zal hebben. Niet zozeer vanwege de 

marktpartijen en hun aangiftebereidheid, maar vanwege de opsporingsbereidheid aan publieke zijde. 

Net als bij de aangevers de mate van emst mede bepalend is voor het doen van aangifte, is die ernst-

beleving bij de ontvangende opsporingsinstantie bepalend voor het belangrijk vinden van die aangifte. 

Dat lijkt een autonome factor te zijn die maar beperkt samenhangt met de werklast. De individuele en 

maatschappelijke effecten van horizontale fraude lijken in de beleving van de politiemedewerker niet 

op te wegen tegen die van andere delicten. Als tweede element speelt daarin mee dat de politic moeite 

heeft om zich te afficheren met de aangever van bijvoorbeeld horizontale fraude, vooral als dat een grote 

instelling is. De aangever wordt niet als slachtoffer gezien. De fraude waarmee de instellingen worden 

geconfronteerd wordt beleefd als 'all in the game' of 'jets minder van de toch al forse winst'. Het ont-

breekt kortom aan slachtofferperceptie en gevoel van zingeving over het aanpakken van een dergelijke 

zaak. Er op hameren hoeveel geld fraude de instellingen jaarlijks kost, lijkt zelfs een averechts effect te 

hebben en eerder een soort aversie te creeren tegen `bedrijven die zoveel geld maken'. Dat leidt ook tot 

een omgekeerde reactie wanneer deze bedrijven of instellingen zelf worden verdacht van fraude, zoals 

bijvoorbeeld in het geval van bouwfraude. Dan lijkt de aangehaalde aversie juist te leiden tot veront-

waardiging en is de persoonlijke bereidheid om de fraudeur op het hoogste niveau aan te pakken groot. 

Die houding lijkt verder te worden beinvloed door de motieven/kenmerken van de dader en de mate 

waarin die appelleren aan gevoelens van verontwaardiging bij politiemensen. Wij komen tot een aantal 

kenmerken die deze gevoelens oproepen, waarbij wij ze in volgorde van ingeschatte doorslaggevend-

heid onder elkaar hebben geplaatst (te beginnen met de meest doorslaggevende): 
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• verrijking ten koste van minder bedeelden; 

• zelfverrijking door iemand die het al bovenmodaal goed heeft; 

• gebruik maken van (n)icts vermoedende tussenpersonen; 

• gebruik maken van chantage; 

• hierarchische positie (hoe hoger geplaatst, des te meer verontwaardiging.); 

• cm combinatic met andere delictvormen; 

• illegaal verblijvend in Nederland uit touter economische overwegingcn; 

• recidivc. 

Omgekeerd lijkt Cr ook begrip te zijn voor daders. Dat begrip lijkt parallel te lopen met de mate 

waarin bepaald frauduleus gedrag in het maatschappelijk verkeer een vertrouwd verschijnsel is gewor-

den. Het 'thuiskopieren' van CD's of video's, het downloaden van illegale muziekbestanden, het 

gebruik van illegale software, het niet helemaal conform de waarheid doen van een belastingopgave, 

zijn zaken die het referentiekader van politiemensen beinvloeden 13". Onze veronderstelling is dat mede-

werkers van de politic op deze aspecten niet heel veel afwijken van wat gemiddeld in de maatschappij 

wordt aangetroffen. 

Op basis van deze inschatting maakt de gedupeerde kleine middenstander, voor wat betreft de betrok-

kenheid van de gemiddelde politietnedewerker meer kans op opvolging van een aangifte dan bijvoor-

beeld een grote financiele instelling. 

16.3.3 Kennis en kunde 
In het veld wordt bcnadrukt dat financicel rechercheren voor een groot deel niet om hele bijzonde-

re deskundigheden vraagt. Toepassing ervan vraagt in veel gevallen niet om vaardigheden als volleerd 

boekhouder of accountant. Een vooroordeel waarvan men vermoedt dat een groot deel van de uitvoe-

ring binnen politic en OM er nog wel mee behept is. Er is een toegenomen nuchterheid in het veld te 

constateren voor het !caliber aan financiele deskundigheid waarover een regio moet beschikken. Voor 

bijvoorbeeld ecn registeraccountant hebben de meeste regio's te weinig werk. Het is veel gocdkoper om 

die, wanneer het nodig is, in tc huren. 

De volgende constateringen komen uit de interviews naar voren ten aanzien van de kennis en kunde: 

• Er is onvoldoende kennis van financieel recherchcren bij de CIE voor het opstellen van fraudebeel-

den. 

• Je creeert je cigen fraudebecld door alleen te kijken naar aangiftes, of door de aangiftebercidheid in 

een bepaaldc sector te stimulcren. 

• Tactisch rechercheurs doen veel infonnatie af als ffiiet interessant' terwift de financieel rechercheur 

Cr van alles uithaalt. Dat betckent voor een dee! dubbel (lees)werk van bijvoorbeeld tapverslagen. 

• Het kennisniveau binnen het OM is verbeterd, zeker voor wat betreft de vaste officieren die mee-

draaien in zware onderzoeken. 

• De kennis is te beperkt gebleven tot een groepje hobbyisten. 

• Het gemiddelde abstractieniveau van politiemensen is te laag om financieel rcchercheren voldoen-

de inhoud te kunnen geven. 

• Het OM hoeft geen financieel-technische kcnnis te hebben en ook geen uitvoerige boekhoudkundi-

gc. Net zoals de OvJ ook geen technisch rechcrcheur hoeft te zijn. De zaak kunnen inschatten en 

beoordelen is niet hetzelfde als de zaak kunnen draaien. 
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• Mensen worden opgeleid, maar de kennis wordt onvoldoende benut. Sommigen mensen lopen daar-

door weg. 

• De onderbouwing van ontnemingsvoorstellen door de politie is niet altijd sterk. Ze is op de zitting 
vaak niet houdbaar. 

• Bij een deel van de OM'ers bestaat schaamte om het BOOM in te schakelen. 

• OvJ's hebben niet de routine om ingewikkelde berekeningen en fiscale rapporten door te nemen. Ze 
vinden dat ook niet interessant. 

• De kennis binnen het OM van ontneming varieert sterk. Officieren die regionale zwacri-zaken draai-

en weten er wet het nodige van. 
• De kennis van jurisprudentie en de juridische toepassing in het kader van financieel rechercheren is 

bij de politie groter dan bij het OM. Het OM gaat vaak af op het advies van de politie. Dat heeft te 

maken met het gebrek aan ervaringsjaren. Onder invloed daarvan wit de officier liever schikken dan 

tot de bodem te moeten gaan. 

16.3.4 Tijd en capaciteit 

In het veld ervaart men dat er veel moet (waaronder financieel rechercheren en de bestrijding van 

financieel-economische criminaliteit) zonder dat er wordt aangegeven waar de tijd en de capaciteit van-
daan moeten komen. Beleidsprioriteiten worden gestapeld en er wordt breed door respondenten een 

gebrek aan sturing en keuzebereidheid ervaren bij leidinggevenden. Verder zijn de volgende constate-

ringen opgetekend, naast hetgeen in de vorige subparagrafen al is verwerkt: 
• Als men financieel rechercheren echt belangrijk vindt en als belangrijke aanvulling ziet op het tac-

tisch rechercheren dan moet er worden doorgekozen en moeten er meer mensen op worden ingezet. 
• Financieel rechercheren vraagt niet meer tijd en ook niet om een hoog niveau (hoogdravend en 

moeilijk) maar om het opzetten van een financiele bril. 

• Het plaatsvinden van financieel rechercheren moet minder afhankelijk worden maken van het toe-

vat, door protocollering van onderzoeken (ABRIO). 
• Financieel rechercheren kost tijd en daardoor wordt het te weinig toegepast 
• Financieel rechercheren wordt wel veel toegepast maar het ontbreekt aan indicatoren die dat zicht-

baar maken. 

• Het OM is ontevreden over de aandacht voor ontneming in de BPZ en de kwaliteit van de ontne-
mingsvoorstellen. 

• De geringe mogelijkheid/tijd van een OvJ om zich in een zaak te verdiepen levert strafvorderlijke 

risico's op. 
• Het OM zet wel menskracht in ten behoeve van onderzoeken maar te weinig voor de afhandeling. 

16.3.5 Toepassing financieel rechercheren 
Uit het veld komt maar beperkt de roep om meer instrumenten voor financieel rechercheren. Niet 

dat men die niet zou willen hebben, maar men zit gemiddeld nog in het stadium om anderen te motive-

ren om van financieel rechercheren gebruik te maken. De instrumenten die er zijn, blijken in het veld 

niet altijd enthousiast te worden ontvangen. Niet omdat ze niet deugen, maar vanwege de consequen-

ties die de toepassing ervan heeft. Voor wat betreft ontneming zijn die voorbeelden al genoemd. Het veld 
associeert dit instrument met tijdrovend terwijI het weinig of pas op lange termijn jets oplevert'". Een 

ander voorbeeld is het SFO. Naar het oordeel van het veld een mooi instrument, maar met als conse-

quentie dat medewerkers er tijden mee zoet zijn. En dat gaat ten koste van andere zaken. De vraag in 

de praktijk is ook wie men vrijmaakt voor het SFO. Het tactisch onderzoek is meestal al afgelopen als 

139 Een voorbeeld uit de regio Brabant Zuid-Oost is het Orka-onderzoek. Dat heefl in 1993 gcdraaid en in oktober en november 2000 
waren de ontnemingszittingen in hoger beroep. Het Hof heefl de veroordeling in de ontnemingszaak bevestigd en een maatregel opgclegd 
van f 7.085.600 op grond van de oude ontnemingswetgeving en f 221.650 op grond van de nieuwe. Beide veroordeelden zijn in cassatie 
gegaan. Dat betekent dat wellicht in 2001 of 2002 (acht jaar na uitvocring van het onderzoek naar de gepleegde gronddelicten) cen defini-
tief vonnis wordt verkregen. 
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het SFO nog volop loopt. Hen tactisch team bestaat bovendien vaak uit meerdere mcnsen en het titian-

eieel team maar uit een financicel rechercheur. Met een paar SFO's zit de bezetting gauw vol. De door-

looptijd van cen dergclijk onderzoek is vaak veel te lang ten opzichte van wat er zich aan andere zaken 

aandient. Sotns is het overigens nict handig om een SFO te starten, omdat het moct wordcn medege-

deeld aan degenc die het betreft. Daardoor kan het tactisch onderzoek volgens ecn aantal respondcnten 

zelfs warden gefrustreerd. 

Het probleem van het vaststellen van het eigendom van bezittingen (vermogensrecherehe) komt uit 

de gesprekken naar voren als knclpunt. Van de slimme boef is het eigendom moeilijk tc achtcrhalen. 

Pogingen daartoe warden ook vaak gcstaakt als or sprake is van construeties met bezittingen in het bui-

tenland en verschillende rechtspersonen die daaraan zijn verbonden. 

De overige constateringen: 

• De HARM-inethodick spreekt als korte klap niet alleen aan vanuit recherchefilosofie, maar vooral 

ook vanwege de beperkte tijd die het vraagt. 

• Men ziet de HARM-methodiek ook als eon poging om indruk to maken op de banken. Om to laten 

zien dat or wel degelijk icts gcbeurt met MOT-meldingen. 

• Op basis van ontnemingsonderzocken komen na jaren nog weer vragen waarop moct worden inge-

gaan. Dit soort ondcrzocken blijft jc achtervolgen. 

• Rechtshulpverzocken in het buitenland nemen veel tijd in beslag. Een onderzock is zo cen half jaar 

verder. 

• Tactisch onderzocksleiders zien het financiele deel niet altijd as hun verantwoordclijkheid. 

• Hen politicman stapt niet zo gemakkelijk een bank binnen. Er is een drempel om op een bcpaald 

niveau to opereren. 

• Probleem: als cr infonnatie wordt ontvangen over bijvoorbeeld problemen voor een gemeentc, mag 

er goon contact warden opgenomen met die gemeente. 

• Financieel rechercheren wordt ervarcn als ccn inspanningsverplichting zonder zicht op eindresultaat. 

• Voor het OM is financieel rechercheren gcwoon tactisch rechercheren. 

• Het OM wordt gezien als een zwakke schakel in de keten. Men schikt als een zaak to lang gaat 

duren. 

• Schikken heeft voordelen: het voorkomt lange en kostbare administratieve procedures die de orga-

nisatie blijven belasten met vooraf onvoldoende zicht op een goede afloop. Het vraagt ook gcen 

inhoudelijkc expertise die wellicht nict voorhanden is. 

• Niet iedere ontnemingszaak leidt tot eon ontnemingsvordering en wordt daardoor ook niet als zoda-

nig opgenomen in Compas. 

• Het OM kan het zaaksaanbod niet bijbenen. OvJ's zitten tot de nek in het work. Er wordt eon groat 

appal gedaan op de loyaliteit van OvJ's. 

• De OvJ ziet ontneming als onderdeel van de strafmaat. 

• Het OM wil de strafzaak en ontnemingszaak graag gelijk behandelen omdat zittingsruimte beperkt is. 

16.3.6 De personele randvoorwaarden 

Politieorganisaties zijn or nog niet aan gewend om medewerkers aan to stellen op schaal 9 in de uit-

vocring. Het idee dat icmand schaal 10 oft! verdient en geen Riding gceft is nog nieuw. In de praktijk 

!evert dat soms problemen op bij het krijgen en behouden van personeel. Vertegenwoordigers van de 

marktpartijcn en de BOD'en zien het arbeidsvoorwaardenbelcid binncn de politic als eon groot strui- 
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kelblok voor de ontwikkeling en het behoud van deskundigheid. De interviews hebben veel van dit soort 

randvoorwaarden opgeleverd voor financieel rechercheren. Een aantal van de constateringen zoals door 

respondenten zijn gedaan: 

• Bij het werven van (aanstaande) specialisten vissen velen in dezelfde vijver. Zo wordt capaciteit en 

kwaliteit bij elkaar vandaan getrokken. Dat vindt ook plaats tussen IFT's en BFE's. 
• De differentiatie binnen de functie van financieel rechercheur (in A, B, C en D) kost geld en komt 

er daarom moeilijk door. 

• Andere overheden en het bedrijfsleven hebben een aanzuigende werking op deskundigen die door 

de politic goed zijn opgeleid. 

• Medewerkers komen na een detachering niet terug op passende plaatsen waar hun deskundigheid 
ook wordt benut. Wil je dan in het vakgebied blijven dan ga je elders werken. Dat levert niet het 

bedoelde leereffect op voor de organisatieonderdelen waarnaar wordt teruggekeerd. 

• Men kan hooguit van schaal 8 naar schaal 9 worden bevorderd. Daarna moet men eerst weer in het 

blauw voordat men naar een ander specialisme of schaalniveau kan groeien. 

• De roulatietermijn is funest voor het behoud van menskracht. 

• Als binding aan de organisatie werken niet alleen het salaris, maar ook trots op de organisatie, het 

type werk, het gevoel gewaardeerd te worden en uitdagende klussen. 

• Als je de politic verlaat ben je een afvallige; wil je erbij komen dan moet je eerst een proeve van 

bekwaamheid afleggen. 

• Schaal 8 rechercheurs moeten tegenover dure accountants staan. Dat werkt niet. 

• De SIOD neemt op hoog niveau mensen aan voor relatief eensoortige werkzaamheden. Men gaat 

als het ware met vijf directeuren van de AH-holding een buurtwinkeltje runnen. Het doet pijn als 

men de beloningen die door de SIOD worden geboden afzet tegen die bij de politic en bedenkt wat 
er voor minder geld binnen de politic moet worden gepresteerd. 

• De medewerkers in de uitvoering krijgen de ellende van de maatschappij over zich heen, en zien 

specialisten in de luwte schaal 9 krijgen. 

16.3.7 Informatiehuishouding als randvoorwaarde 

De informatiehuishouding binnen politic en OM is volgens de meeste respondenten niet op orde. 
Daarbij wordt niet alleen verwezen naar de betrouwbaarheid van registraties, maar ook naar wat men 

zou kunnen de noemen 'de informatiecultuur'. Met name de specialisten kijken met enige jalousie naar 

de situatie bij de FIOD, forensische dienstverleners en meer recent naar de SIOD. Informatiehuishou-

ding reikt volgens respondenten in deze diensten veel verder dan het op orde hebben van registraties. 

Kenniscentra vergaren en combineren informatie en verstrekken die actief. Men heeft er ook geld voor 

over en neemt personeel aan op het gewenste niveau. Bij politic en OM heeft het informatieproces op 
zich nog onvoldoende een zelfstandige plaats gekregen. Men kiest wel voor expertisecentra, maar richt 

deze niet als zodanig in en heeft er ook weinig menskracht en geld voor over, aldus een deel van de spe-

cialisten. 

Er bestaan weinig soorten kengetallen betreffende financieel rechercheren, zo wordt geconstateerd. 

Daarom valt men al snel terug op ontnemingscijfers, aantal SFO's, en het bedrag aan conservatoir 

beslag. Er wordt een merkwaardige paradox geconstateerd: juist bij het financieel en administratief 

rechercheren laat de informatiehuishouding te wensen over. 
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Aanvullend zijn door respondenten als constateringen gcdaan: 

• lnfonnatichuishouding en informatiemanagement zijn verschillende zaken. Met name het laatste is 

een problem bij politic en OM. Ook al beschikt men over infonnatie, dan nog staat dat niet gelijk 

aan het ermee kunnen sturen. 

• Er bestaat bcwondering voor de F1OD omdat die begin jaren 1990 al is begonnen met het maken 

van rechercheplannen. Dat kan daar ook gemakkelijker omdat de afwegingen veel zakelijker zijn en 

minder maatschappelijk hoeven te worden verantwoord. De FIOD is als geheel een vonn van input-

sturing: alle capaciteit is beschikbaar voor cen beperkt type gdelictsoorten'. 

• Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Excel-lijstjes ter vervanging van systeemregistratics. 

Omdat die registraties niet voldoen en nict door de juiste mensen kunneffimogen worden bevraagd. 

• Met de mogelijkheden van intranet zit iedereen weer hetzelfde wiel uit te vinden: bij de [FT's, het 

BLOM; de regio's en het OM. 

• Ontnemingscijfers kunnen sterk worden beinvloed door ccn paar grote zaken. 

• Bij het OM moet nog veel handmatig worden geteld. De basiskennis van automatiscringstoepassin-

gen is er onvoldoendc. 

• Politic en OM zijn onvoldoende getraind orn zaken goed vast te leggen. Met goede bedoelingen ver-

zint iedereen zijn eigen lijstjes. Men voldoet aan de minimale eisen die de bedrijfsprocessensyste-

men stel len. 

• De terugkoppeling van infonnatie over ontnemingszaken door het OM duurt lang. Dat motiveert 

niet. 

• Er zou binnen de 0M-fraudetcams een CIE-officier moeten zijn Om vertrouweffike infonnatie mee 

te kunnen delen. 

• MOT-meldingen zijn vaak achterhaald in de tijd. Het betreft ook vaak moneytransfers waarvan het 

spoor snel doodloopt. 

• Na een korte klap-onderzoek blip Cr vcel restinforniatie over waaruit nog van allcs te halcn is. Maar 

dat kost teveel tijd. 

16.4 Integratie van financieel rechercheren in de keten 

In de elektronische vragenlijst aan de deelnemers aan het FEPP is een aantal vragen opgenomen 

over de overkoepelende doelstelling van het project. Per medio 2001 scoorde de mate van integratic niet 

hoog. 

Win Lc tat,  oordeel over tie 'nate van itaegratie van FR in de handhavingsketen? (%) 

288 

M111111,171MI ZIESEM 
1 	 2 	 16 

FEPP n=27 

Het beeld van het FEPP wordt bevcstigd door de respondenten nit het veld. De aandacht van het 

financieel rechercheren binnen de politic is vooral gericht op het daarvoor verkffigen van aandacht in 

de eigen regio. Daaraan heeft men al de handen vol. Het werken aan integratie van financieel recher-

cheren in de handhavingsketen wordt in ccn aantal regio's gelijk gesteld aan bet aansluiten op het pro-

ject ABRIO dat de bedrijfsprocessen binnen de politic en tussen de politic en het OM stroomlijnt en 

integreert. 



De bijdrage van het project FR aan de overkoepelende doelstelling kreeg een hogere score. 

Hoe beoordeelt it de bijdrage van het project FR aan de integratie van FR in de 

handhavingsketen? (%) 

00111=11A OOP 
8 11 	8 

FEPP n=27 

De verankering van financieel rechercheren bij de ketenpartners laat een wisselend beeld zien dat 

toch overwegend negatief uitvalt. Het oog hebben voor het eindproduct van de totale keten scoort laag, 

en de beoordeling van het rendement in die keten nog lager. In de vergadering van de CCF van 16 

november 2000 vroeg men zich zelfs af wat het nut is om de mate van integratie te evalueren als een 

ieder wel weet dat daarvan toch geen sprake is. 

Welk belang wordt naar 11W mening gehecht aan FR door de ketenpartners? 

Voldoende 

3 	 8 	 14 	2 

FEPP n=27 

In welke mate hebben de ketenpartners m.b.t. FR voldoende oog voor het eindproduct van de totale 

keten? 

COM Matig alIKM 

1 	 5 	 17 	4 

FEPP n=27 

Hoe word! naar 11w mening het rendement van FR beoordeeld binnen de totale keten? 

081=111 Matig alMLM 

1 	 6 	19 	1 

FEPP n=27 

Uit de keuze voor aanbevelingen in het Eindrapport FR is ongeveer af te leiden wat de opstellers 

destijds aan kenmerken zagen van de overkoepelende doelstelling van het project. We hebben niet meer 

kunnen achterhalen hoe daar bij de start van het project in het onderzoeksveld over werd gedacht. Om 

enigszins een indicatie te krijgen is respondenten in het jaar 2001 gevraagd wat men kenmerkend vond 

voor de integratie van financieel rechercheren. De respondenten die hebben meegewerkt aan de elek-

tronische vragenlijst, is voorafgaand gevraagd om schriftelijk in maximaal 10 trefwoorden de kenmer-

ken te noemen van `integratie van financieel rechercheren in de handhavingsketen'. Aan dit verzoek 

hebben 101 respondenten (74 nnedewerkers van de IFT's en 27 deelnemers van het FEPP) gehoor gege-

ven. Gezamenlijk zijn 634 kenmerken genoemd waarvan 392 unieke. Ook in de meeste interviews is 

een onischrijving gevraagd van wat te verstaan onder de overkoepelende doelstelling. De uitkomsten 

daarvan zijn verhouden tot uitkomsten van de deelnemers aan de elektronische vragenlijst. De unieke 
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kenmerken zijn vervolgens geclusterd naar negen invalshoeken. 

• Deskundigheidsbevordering: hierin zijn de items meegenomen die betrekking hebben op oplci-

ding en andere vormen van deskundigheidsbevordering (basisopleiding, coaching, leerproces, sta-

geplaatsen etc.) 

• Samenwerking: dit zijn dc items die betrekking hebben op samenwerking en afstemming (afspra-

ken nakomen, contacten met partners, collegialiteit, gezamcnlijke aanpak in de keten etc). 

• Wetgeving: alle items dic betrekking hebbcn op wetgeving (privacy, regelgeving, lastige wetgeving 

etc.) 

• Expertise: de items die betrekking hebbcn op expertise (voorbeelden: basisvaardigheden, continui-

teit, hoger level in criminaliteit, specialisme) 

• Zaakgerichtheid: allc items die betrekking hebben op het gebruik van FR in cen zaak (ontnemcn 

crimineel gewin, bewijs genereren, opsporing indien, rapportage pv,) 

• Belang: alle items waarin het belang van FR benadrukt wordt (bchoeft geen discussic, fraude op de 

kaart, invoeren van denkwijze, prikkels, op politieke agenda) 

• Bedrijcsvoering: items die gericht zijn op de bedrijfsvoering (bctere aansturing leiding, een ruim-

te, facilitair, roulatie van functies, structuur etc). 

• informatiehuishouding: (analyse, meetbaarheid gegevens, gegevensuitwisseling etc) 

• Overige: termen die niet direct in een van de categoricen zijn onder te brengen. 

TABEL 26: HET AANTAL KEER DAT EEN KENMERK VAN INTEGRATIE FR IN HANDHAVINGSKETEN t  IS GENOEMD, 

NAAR ausTER EN [IRON VAN HERKOMST. 
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Opleiding 

Samenwerking 

Wetgeving 

Expertise 

Zaakgerichiheid 

Belang FR 

Bedrijfsvoering 

Infonnatichilishouding 	5 

Overige 

18 4 

10 

	

1 	2 

	

17 	13 

	

3 	10 

	

12 	11 

	

25 	3 

26 

2 

5 

3 

15 

26 

2 

15 

10 

19 

20 

5 

3 

10 

14 

0 	2 

10 	21 

1 	10 

12 	25 

14 

0 	5 

0 	4 

4 

22 

16 

48 

1 

20 

25 

22 

27 

12 

16 

67 

146 

8 

96 

59 

101 

97 

32 

28 

Totaai 	 109 	61 	115 	57 	105 	187 	634 

Het onderwerp samenwerkingt in de keten scoort het hoogst. De mate van individuele samenwer-

king tussen BOD'en, politic en OM scoort bij de respondenten gemiddeld gcnomen goed. Op persoon-

lijke titel en ook in overleggen weet men elkaar wel te vindcn. Maar het structurcle karakter daarvan en 

de vanzelfsprekendheid en inbedding in de opsporings- en vervolgingsprocessen laat volgens rcspon-

denten in de uitvoering nog te wensen over. De volgende beelden komen daarover uit de evaluatie naar 

voren. 

• De executiefase wordt te weinig tot de keten gerekend. 

• Er is te wcinig aandacht voor preventie. 

• De belastingdienst is niet zo snel bereid om informatie uit te wissclen. Verwacht wordt dat het beter 

zal gaan wannecr de FIOD een eigen CIE heeft. Met de ECD liep dat ook goed. 



• Rechercheurs hebben zelf minder contact met het OM dan voorheen. Het contact vindt allemaal 

plaats via onderzoeksleiders. Dat werkt minder motiverend. 

• Politic en OM stellen elkaar nog te veel voor verrassingen door onduidelijke afspraken en onjuiste 

verwachtingen. 

• De inhoudelijke samenwerking met de FIOD loopt goed. Wel wordt als kritiek geleverd dat onder-

zoeken langs een meetlat worden gelegd ter beoordeling of ze voldoende opleveren voor de FIOD. 

Meestal komt men daar wet uit. Collegiate contacten met ex-collega's helpen daarbij. 

• De samenwerking met de FIOD heeft ook als functie: als het strafrechtelijk niet lukt dan wellicht 

via fiscale weg. 

• De IFT's en BFE's zijn kleine koninkrijkjes. Door samenwerking zou meer effect kunnen worden 

bereikt. 

16.5 Bijd rage Project Financieel Rechercheren 

Voor verreweg de meeste uitvoerende medewerkers binnen politic en OM is het project FR onbe-

kend. Men kon in veel gevallen in de interviews de bijdrage er van niet benoemen. Het project FR is 

niet geland op de werkvloer. De medewerkers van de 1FT's hebben een voorsprong op willekeurige 

medewerkers uit de politieregio's als het gaat om bekendheid betreffende het project. Ruim driekwart 

van hen is voldoende tot goed op de hoogte met het project financieel rechercheren. 

In hoeverre bent u op de hoogte van het project Financieel Rechercheren 

I FT Noord [FT Oost I FT Zu id I FT N.West I FT West 	Totaal 

Goed 

Voldoende 

Matig 

Niet 

Totaal* 100 	100 	100 	100 	99 	101 

* DOOR AFRONDINGIEN TELLEN DE PERCENTAGES mu EXACT TOT 100 OP 

De resultaten van het project worden door de leden van het FEPP wisselend beoordeeld. Als totaal 

oordeel vindt ongeveer de ene helft dat het project voldoende tot goed heeft voldaan aan de verwach-

tingen en de andere beoordelen dat als matig. 

Komen de resultaten van het project FR overeen net //14' verwachtingen? 

WINIT 0111=111 IMF Zi=13 
3 11 	 13 

FEPP n=27 

32 

42 

26 

8 

50 

42 

33 

60 

7 

29 

57 

14 

21 

57 

21 

26 

53 

22 

Een van de subdoelen van het project FR was het versterken van de communicatie in de handha-

vingsketen. Respondenten die wel bekend zijn met het project vinden dat het zich teveel heeft gericht 

op de marktpartijen en het specialistenniveau binnen de politic. Het uitvoerend niveau in de politiere-

gio's, het OM en nog meer de ZM, hebben vanuit het project te weinig aandacht gekregen, zo vinden 

291 



zij. Dat blijkt ook uit de FEPP-vragenlijst. De bijdrage van het project FR aan de communicatie van de 

politieregio's aan de ene kant en de BOD'en en justitie aan de andere kant, scoort matig. 

In welke mate heeji volgens a het project FR bijgedragen aan een betere communicatie 

tussen de regio's en de ROD 'en? 

LIM= EIMIE 
5 	 13 

FEPP n=27 

In we/he mate hedi volgens a het project FR Injgedragen aan een betere communicatie 

tussen de regio:s. en justitie (OM en flip 

CCM MO= 

4 16 	4 

FEPP r27 

lets mcer dan de helft beoordeclt de bijdrage van het project aan de communicatie met de private 

sector als voldoende tot goed. 

In we/he mate !weft volgens a het project FR bijgedragen can een hetere communicatie 

tussen de leg/U's en de private sector? 

COME 1017=11151 6117131 

2 	 12 	 12 	 1 

FEPP r27 

De beantwoording van de vraag over de bijdrage van het project aan de communicatie met partners 

in het buitenland, loopt parallel met hetgeen daarover al eerder over intemationaliscring is geconstateerd 

in o.a. hoofdstuk 15. 

In welke mate heeft volgens a het project InIgedragen can een hetere COMI771117iCatie met de partners in 

het ballet:land? 

Einde project 

Op de vraag hoe het verder gaat met het fmancieel rechercheren na beeindiging van het project zijn 

vecl respondenten niet gerust. Naar hun mening is het karwei nog niet al 
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Is de aandacht voor FR voldoende geborgd bij het einde van het project? (in % per IFT) 

I Fr Noord IFT Oost IFT Zuid IFT N.West IF1' West 	Totaal 

Ja 

Beperkt 

Nee 

Geen mening 

DOOR APRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES ma EXACT TOT 100 OP 

16.6 Reflectie 

Fepp n=27 

Fepp n=27 

21 

58 

5 

16 

8 

17 

50 

25 

33 

40 

27 

43 

29 

29 

29 

36 

14 

21 

111 Geen mening 

3 	 11 	 12 	1 

20 

37 

20 

23 

Totaal* 100 	100 	100 	101 	100 	100 

Is de projectchtur van 3 jaar (met 2 jaar verlenging) naar tiw mening voldoende 0171 de 

doe/sidling (integratie van FR) te bereiken? 

Is de voortgang van FR naar ttw mening voldoende geborgd na het beeindigen van het project? 

Beperkt Nee Geen mening 

1 	 12 	13 	1 

Ontwikkelingen in het veld in relatie tot het project FR 

Het project FR geniet op de werkvloer in de geselecteerde regio's weinig bekendheid. Aan deze 

werkvloer gaat ook het financieel rechercheren grotendeels voorbij. Vanwege de waan van alledag 

waaraan de uitvoering van vooral de basispolitiezorg bloot staat, is de vraag of dat wel anders kan. 

Financieel rechercheren vraagt om aanpassing van de routine die nodig is voor de directe hulpverlening. 

Om het instrument ook met de nodige bescheidenheid ten aanzien van de omvang, gemeengoed te 

maken in de uitvoering, moet worden afgerekend met een paar vooroordelen c.q. ervaringen die het ins-

trument, nog los van de tijd die de inzet ervan vraagt, minder geliefd maken. 

Vanuit het project FR heeft weinig directe bemoeienis plaatsgevonden met de uitvoering in de 

regio's. Het directe aandeel van het project in de ontwikkeling van het financieel rechercheren in de 

regio's is niet zo groot. Feit is dat vanaf 1996 en vooral vanaf 1999 een aantal ontwikkelingen in de poli-

tieregio's heeft plaatsgevonden die daarvoor niet van de grond kwamen. Het besef dat financieel recher-

cheren kan bijdragen aan bijvoorbeeld bewijsgaring is toegenomen. Het financieel rechercheren is niet 

!anger beperkt gebleven tot een ondersteunende rol van een BFO. Het begint ook binnen de regionale 

recherches vorm te krijgen. 

Betreffende de ontwikkelingen in het veld en het project FR doet zich een opvallende paradox voor. 

De aandacht van het project is de afgelopen jaren sterk uitgegaan naar de aanpak van de financieel-eco- 
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nomische criminaliteit, terwijI dat in het veld nauwelijks aan de orde was. Daar wordt financieel recher-

chercn vooral als recherche-instrument gezien en is de laatste jaren gepoogd het gebruik van dit instru-

ment te vergroten. Dat de paradox zich voordoet is gemakkelijk te verklaren. Het project FR is aan de 

slag gegaan met de constatering dat in de politieregio's te weinig aandacht werd bestecd aan bepaalde 

vonnen van financieel-economische criminaliteit. Dat was de reden om de aanpak van horizontale frau-

de te organiseren op bovenregionaal niveau. De politieregio's zaten niet op aanpak van financieel-eco-

nomische criminaliteit te waehten, maar wel op een meer effectievc opsporing. Vandaar de aandacht 

voor financicel rechcrcheren als toevoeging aan het opsporingsinstrumentarium. 

Het veld en het project FR hebben in dezelfde periode gewerkt aan een ander perspectief. Een deel 

van de respondenten betreurt het dat het project FR niet meer faciliterend heeft gewerkt voor de ont-

wikkeling van het iechte' financieel rechcrcheren en de inbedding daarvan in het veld. Het project FR 

heefi zich vooral georienteerd op de specialisten van BOD'en, politic, het OM en op de private partij-

en. Door de instrumentelc vertaling van aanbevelingen heeft het project zich veel minder verstaan net 

de werkelijkheid van medcwerkers in de uitvoering en de psychologische mcchanismen als gevolg 

waarvan financieel rechcrcheren (en de bestrijcling van financieel-economische criminaliteit) niet van 

de grond kwam. Die psychologische werkelijkheid is bier en daar ook gezien als iets wat bestreden 

moest worden en niet goed was. Dat komt vooral naar voren uit de gesprekken met de specialisten. 

Fen tweede tegcnstelling tussen project en het veld bcstaat uit het verschil in orientatic op het ins-

trumentarium voor financicel recherchcren. Ondanks de omvonning van BFO's naar BFE's hebben de 

specialism) uit de regio's de orientatie op ontneming behouden. De effectiviteit van het financieel 

rcchercheren wordt ook hooftizakelijk uitgedrukt in aan ontneming gelieerde termen. Ondanks dat ont-

neming Con van de drie pijlers was ender het project FR, is Cr van het project relatief weinig Wang-

stelling naar uitgegaan. De focus was gericht op de bestrijding van horizontale fraude, in tegenstelling 

tot de aandacht van de regio's. Voor een deel lijken het project en het veld langs elkaar heen te hebben 

bewogen. Met de omvonning van BFO's naar BFE's en als gevolg daarvan het BFO-platform in een 

zijn de bewegingen icts nicer naar elkaar toe gebogen. Desondanks zijn in de korpsen financieel 

rechercheren en ontneming nog sterk aan elkaar gekoppeld. De omvomiing tot BFE's heefl dat niet km-

nen oplossen, wat voor een deel ook het gevolg is van het gebrek aan zichtbaarheid van het financieel 

rechercheren als instrument voor bewijsgaring. De gebruikelijke indicatoren zijn niet op het meten van 

deze bijdrage gericht. 

Op het niveau van de politicregio's komt de overkoepclende doelstelling van het project FR wel aan 

de orde, maar cvenals geldt voor het project FR, is ze nauwelijks geoperationaliseerd. Er zijn in de 

diverse plannen weinig gezamenlijke inspanningen van de keten terug te vinden. De doelstelling is door 

de politieregio's vooral begrepen als het zoeken van verbreding in de toepassing van het ft nancieel 

rechercheren naar divisies en districten. 

Naar het oordeel van een aantal respondenten heeft de omvoming van BFO's en de gelijktijdige 

ontwikkeling van IFT's elkaar beconcurreerd gelet op de beschikbare menskracht. 

Voor een aantal politieregio's was het project FR niet primair nodig om de eigen ontwikkeling op 

gang te brengen. Voor een deel lijkt Cr sprake te zijn geweest van ecn omgekeerde situatie waarbij het 

project FR in de aanvang meeliftte op de ontwikkelingen in een aantal vooruitstrevendc korpsen. 
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De geselecteerde regio's 
De politieregio Rotterdam-Rijnmond heeft nogal ontnuchterend uitgerekend hoe groot de kans is dat 

een medewerker te maken krijgt met een ontnemingsvoorstel. De uitkomst verhoudt zich moeilijk tot 

een intensief opleidingstraject waarvan de opgedane kennis niet kan worden onderhouden door frequent 

gebruik. Het korps richt zijn inzet meer op de recherches van de districten. Op basis van de ervaringen 

in de afgelopen jaren, kiezen grote en kleinere korpsen voor het onderbrengen van fulltime financieel 

rechercheurs op de districten. Ten opzichte van de situatie per startdatum van het project financieel 

rechercheren is dat een in het oog springend verschil. Toen waren het in de meeste gevallen nog de 

medewerkers van BFO's die het enthousiasme voor financieel rechercheren probeerden over te brengen 

in de districten. 

De resultaten van deze organisatorische veranderingen zijn nog niet goed zichtbaar. Dat ze wet geboekt 

kunnen worden blijkt uit de ontnemingsresultaten die een korps als Twente heeft bereikt in een periode 

dat bij andere regio's de resultaten sterk achteruit zijn gegaan. Op basis van deze evaluatie lijken de suc-

cesvoorwaarden te bestaan uit zeer intensieve begeleiding door deskundige mensen die ook alle aan-

dacht aan die begeleiding kunnen schenken. Deze oplossing komt tegemoet aan het gebrek aan routine 

dat in de uitvoering kan worden opgedaan met financieel rechercheren en aan het beeld bij de uitvoe-

ring, dat financieel rechercheren nog meer tijd kost dan men al kwijt is. Begeleiding betekent als het 

goed is extra menskracht waardoor de verhoogde druk van het besteden van aandacht aan processen die 

vreemd zijn ten opzichte van de routine, enigszins wordt gecompenseerd. 

Wat betreft hun omvang en de mogelijkheden om te investeren in financieel rechercheren, zijn de 

grotere politieregio's niet representatief. De ontwikkelingen in Amsterdam en Rotterdam naar grote 

financieel- economische recherches zijn een handje geholpen door het samenvallen met de ontwikke-

ling van de IFT's als onderdeel van deze afdelingen. Dat heeft ze volgens respondenten uit deze en ande-

re regio's ook op een voorsprong gezet. Voor Utrecht is dat toch wat zuur, omdat men een voorlopers-

positie heeft ingenomen. Gelet op de diversiteit in de manieren waarop aan financieel rechercheren 

inhoud wordt gegeven laten grote en kleine regio's zich wel met elkaar vergelijken. De regio's leren ook 

van elkaar. Amsterdam-Amstel land en Utrecht hebben elkaar als voorbeeld gediend en Utrecht weer 

voor Rotterdam-Rijnmond. De benadering van financieel rechercheren is verschillend. Waar de ene 

regio nog in het stadium verkeert van te creeren organisatorische randvoorwaarden, is de andere meer 

gericht op de inhoud. 

Het valt voor de korpsen niet mee om financieel rechercheren handen en voeten te geven. Er ont-

staat voor een deel van de korpsen een beeld van opstarten, wegzakken, nieuw leven inblazen en na ver-

loop weer wegzakken. Het is moeilijk om er een autonoom zichzelf instandhoudend proccs van te 

maken. Het financieel rechercheren kan nog niet zonder kunstmatige beademing. 

Organisatorische verankering financieel rechercheren 
Het werken met taakaccenthouders en procentuele verdelingen van aandacht over verschillende the-

ma's leidt in de praktijk tot problemen. Een soort gespletenheid met twee taken en vaak afzonderlijke 

opdrachtgevers/belanghebbenden leidt tot een lastig keuzevraagstuk, wat voor mensen moeilijk is in te 

vullen. 

De meeste BFE's en taakaccenthouders hebben een adviesfunctie. Die gaat er vanuit dat iemand met 

een vraag naar het BFE komt. Dat uitgangspunt gaat teveel uit van de veronderstelling `geen bericht, 
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goed bericht' en van de volwassenheid van de adviesvrager om zich op het moment dat het nodig is tot 

de adviseur te wendcn. Dat perspectief brengt een te grote vrijblijvendheid met zich ince om zieh aan 

het final-Racel rechercheren te onttrekken. Als de korpsdoelstellingen op dit punt dwingend zijn, is het 

merkwaardig dat de uitvoering daarvan kan afwijken. Er wordt op dit punt ook te weinig sturing gecon-

stateerd en een te beperkte vcrankering bij met name de lijnverantwoordelijke districtschefs van het 

Fmancieel rechereheren. Orientatic vanuit de korpsdoelstellingen vraagt oin een acticvere bemoeienis. 

Die heeft vooral kans van slagen wanneer ze plaatsvindt in de vorm van concrete zaaksondersteuning. 

De opzct van Utrecht komt met die constatering overeen maar vcrtaalt zieh te weinig in ter beschikking 

te stellen menskracht. 

Uit de gesprekken met vertegcnwoordigers van de uitvocring blijken er sterkere krachten actief te 

zijn in dc uitvoering binnen de districten dan die het financieel rechereheren waarschijnlijk ooit zal kun-

nen tatoefenen. In de uitvoering lecft men bij de waan van de dag. De concentratie van aandacht vindt 

vooral plaats op de eerste of tweede lijns hulpverlening en op het grote aanbod van veelvoorkomende 

criminaliteit dat gewoon op de politic aficomt. Deze krachten zijn autonoom en door dc politic moeilijk 

te beinvloeden. Als Cr al zovecl werk op iemand afkomt dat moeilijk te beheersen is, worden de keuzes 

gemaakt in het werk dat men min of meer zelf in de hand heeft. Net  aandaeht besteden aan financieel 
rechercheren valt daaronder. 

Financieel -economische criminaliteit versus financieel rechercheren 

Meer of minder expliciete ovenmegingen in het veld waren Cr destijds de reden voor dam er weinig 

aandacht werd besteed aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Dezc bestaan per 

peildatum van deze evaluatie nog steeds. Gemiddeld genomen krijgt men het thema fraudebestrijding 

niet verkocht in de districten en de regionale recherche. Leidinggevenden blijkcn daar volgens ecn groot 

deel van de respondentcn ook gcen tot weinig moeitc voor tc doen. Het opneinen van de topic fraude 

in een Beleidsplan Nederlandse Politic heeft nauwelijks sturend gewerkt op de feitelijke prioritering van 

de regio's. En de regio's waarin het wel gewerkt heeft, waren al in de lijn van het belcidsplan actief. 

Omdat de begrippen financieel rechercheren en financieel-economische criminaliteit in de beeldvor-

ming zo door elkaar lopen en ook door elkaar worden gebruikt verdient het aanbeveling oin het onder-

scheid wel schemer te maken. Net  financieel rechercheren als onderdeel van het arsenaal aan recher-

che-instrumenten krijgt in de praktijk een negatieve lading door de associatie met fraudebestrijding. 

Waar de associatie tussen financieel rechercheren en fraudcbestrfiding zich heeft gcvestigd, roept de 

verbijzondering van fratidebestrfiding naar organisaties als de HOD en IFT's het beeld op dat het iets 

is waar anderen voor zijn. Net  voorgaande effect wordt nog versterkt door fraudezakcn (en daannee in 

de beleving het financieel rechercheren) voor tc stellen als complex en de effeetieve bestrijding daarvan 

als een zaak van langdurige opleiding betreffende materie die bij de uitvoering van politic en OM ook 

nog ecns als 'saai' wordt betiteld. 

Voor de bedrfilsmatige benadering vanuit Rotterdam-Rijnmond op basis van het berekende gemid-

delde aan ontnemingsvoorstellen van eth per jaar, is best lets te zeggen. Vanuit deze benadering komt 

opleiding en het rendement daarvan ook in een ander daglicht te staan. 

Voor de uitvocring in de districten zal het uiteen halen van de begrippen niet direct een wereld van 

verschil maken. Afgaande op de steckproefregio's wordt financicel rechercheren aan de basis vaak nog 

als synoniem gezien aan bureauwerk, boekhoudingen doorspitten en weinig succesvolle ontneming. En 
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daarvoor is men niet bij de politic gekomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de BOD'en doen veel poll-

tiemensen het financieel rechercheren erbij. Het is geen hoofdbestanddeel van het werk. Het wordt als 

inbreuk op de dagelijkse routine en als werkdrukverhogend ervaren. Factoren die blijven bestaan, ook 

als iedereen is opgeleid. 

Financieel rechercheren wordt buiten de specialisten nog lang niet gezien als kerntaak van OM en 

politic. Feitelijk kan men binnen deze organisaties een heel eind kornen zonder gebruik van dit instru-

mentarium. De noodzakelijkheid om financieel rechercheren vanuit de inhoud van het werk toe te pas-

sen wordt niet gevoeld. Van buiten opgelegde ontnemingsnonnen hebben bij medewerkers niet tot de 

inhoudelijke overtuiging geleid van het belang van dit instrument. Het felt dat het van buiten is opge-

legd lijkt zelfs negatief te scoren. 

Figuur 2 poogt te illustreren dat financieel rechercheren een middel is en geen doe. Eenheden die 

zich niet met het primaire organisatiedoel bezighouden maar met het creeren van randvoorwaarden op 

het gebied van kennis en instrumentarium, worden binnen politic en OM in meer of mindere mate als 

ondergeschikt gezien aan het primair proces. Het zogenaamde CR1-dilemma is hierop terug te voeren. 

De positie van deze `ondersteuners' moet (zowel landelijk als regionaal) steeds opnieuw worden bewe-

zen. Zij zijn tenslotte onttrokken aan het primair proces of `blauw op straat' terwijl de aandacht die zij 

vragen voor hun aspect (voor hen het belangrijkste dat er is) het vaak moet afleggen tegen de integrale 

aandacht voor tal van andere aspecten en de afweging daarvan. De resultaten van financieel recherche-

ren zijn moeilijk te presenteren. 

De mate van succes van financieel rechercheren 

Een ander probleem dat bijdraagt aan de beeldvorming over financieel rechercheren is de vaagheid 

waarmee het is omgeven. Als financieel rechercheren wordt gedefinieerd in termen van `het kijken door 

een andere bril', of 'het vraagt om een mentaliteitsverandering' is dat voor een deel van de medewer-

kers van politic en ook het OM een bevestiging van het vooroordeel dat men al had. Waar het belang en 

de verontwaardiging van politiemensen en OvJ's ligt bij drugshandel en moord en doodslag, moet finan-

cieel rechercheren aan dat belang appelleren. De voorbeelden waarin financieel rechercheren inderdaad 

doorslaggevend is geweest voor de opsporing van dit type delicten zijn er. Maar op een of andere manier 

dringen ze nog onvoldoende door. 

Overigens is het inmiddels wel gebruikelijk dat bij onderzoeken naar o.a. kapitale delicten vanaf een 

vroeg stadium een financieel rechercheur aan het onderzoeksteam wordt toegevoegd. Waarbij in een 

aantal gevallen blijkt dat men dan niet altijd met financieel rechercheren bezig is. Het is ook niet zo, dat 

iedere zaak een andere wending neemt door inzet van financiele deskundigheid. 

De berichtgeving in de media over de effectiviteit van de fraudebestrijding lijkt ook van invloed op 

de opvattingen binnen de opsporing en vervolging over de effectiviteit van financieel rechercheren. Ook 

al betreft het hier twee verschillende grootheden, verhalen over moeizame bewijsvoering, fouten en 

teleurstellende resultaten in grote fraudezaken, hebben een negatief effect. Op een aantal idealisten na, 

nodigen ze een groot deel van de uitvoering binnen OM en politic niet uit om zich met deze tak van 

sport of het daarmee geassocieerde instrumentarium bezig te houden. 

Inmiddels is ruim bekend dat voor succesvol ontnemen vaak een lange adem nodig is. Voor velen 

is die niet zo lang vast te houden. Voor het gevoel van zinvol aan het werk te zijn, hebben zij een snel- 
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lere terugkoppeling nodig dan de acht jaar waarvan thans regelmatig sprake is. Financieel recherche-

rcn als methode om ccn zaak Fond te krijgen is vanuit het oogpunt van motivatie veel interessanter, 

waarvan bij de verbreding van het instrument gebruik kan worden gemaakt. 

Bij de politic bcstaat in de breedte teleurstelling over het grote verschil tussen haar schatting van 

wederrechtelijk vcrkregen vermogen en wat daarvan ovcrblijft in de vordering van officieren van justi-

tie ter terechtzitting. In een aantal rcgio's is dat nagegaan en is het OM met de uitkoinsten geconfron-

teerd. Het OM kan niet altijd nit de vocten met de inschattingen zoals die door de politic zijn gemaakt. 

Ook vanuit kennis van de overwegingen die de rechter hanteert, komt het OM vaak tot bijstelling van 

dc vordering. Dit soms tot teleurstelling van de betrokken politiemensen. 

Verschil beleidsvoornemen en beleidsrealisatie 

Aan de hand van de beleidspannen en jaarverslagen van de regionale korpsen, is over achtereen-

volgende jaren vast te stellen dat er steeds weer gcbeurtenissen zijn die als verklaring worden aange-

haald waardoor bcpaalde doelstellingen (waarondcr die betreffende finaneicel rechercheren) nict zijn 

behaald. Buitcn de calamiteiten als bijvoorbeeld eel) vuurwerkramp, zijn andere gebeurtenissen cen 

dermate constant verschijnsel dat ze voorspelbaar worden. Overigens was dat ook letterlijk het geval 

met een millenniumwisseling en cen EK2000. Toch is in een groot aantal gevallen verzuimd dergelijke 

te voorziene gcbeurtenisscn in de managementafspraken in te bouwen. In Opportuun van mei 1999 (nr. 

9, ITP-special) wordt het `wiften van het nict halcn van een doelstelling aan exteme oorzaken' door áán 

van de aangchaalde hoofdofficieren geduid als het `argumentatiemodeP. 

Op basis van de jaarverslagen ontstaat een beeld van 'Cr nooit lets aan kunnen doen' als de resulta-

ten nict worden behaald. Voor de opdrachtgcvers worden indrukwekkende opsommingen gepresenteerd 

van exteme l'actoren die deck ook nog eens tcrugkaatsende ballen vormen oindat ze nict zelden ver-

wijzen naar onverenigbarc beleidskeuzes of onvollcdige randvoorwaarden. Als gevolg daarvan kunnen 

die opdrachtgevers de teams en korpsen moeilijk aanspreken op hun inspanningsverplichting want het 

is iminers zo verklaarbaar waarom het niet gelukt is. We leggen hier geen doortraptheid bloot, hocwel 

veel politiemensen in het onderzock voorbeelden aanhaalden van de wijze waarop cijfers kunnen en ook 

worden voorgespiegeld zodat ze het gunstigst lijken. 

Hypothese-schets 

Het vragcn van advies is voor politiemensen en OvJ's vaak moeilijk. Voor een aantal van hen blijkt 

het gemakkelijkcr advies te vragen aan iemand van buiten de eigen organisatie. Heeft men die drempel 

om intern advies tc vragen eenmaal genomen, dan wordt cerder advies gevraagd aan een organisatie die 

dichtbij zit dan vcr af. Aan een adviesverzoek wil men gem werk overhoudcn. De adviesfunctie wordt 

meer gewaardecrd naannate de adviesvrager het gevoel heeft Cr werk door kwijt tc raken, dan wel min-

der tijd kwijt te zijn, dan wanneer men zelf zou `doormodderen'. Voor politic en OM is het moeilijk om 

vandaag iemand advics te vragen die bij wijze van sprekcn gisteren nog een collega was (of feitelijk nog 

steeds is maar dan op cen andere plaats in de politic c.o. OM-organisatie). Er moet cen legitimatie zijn 

tun cen adviesvraag tc stellen. Bftvoorbeeld omdat de collega aan wie advies zou kunnen worden 

gcvraagd substanticel nicer ervaringsjaren heeft. Ten opzichte van zo'n collega lijkt het minder bedrei-

gend om hulp te vragen. Politiemenscn zoeken contact met een adviesgever op het moment dat her 

gemakkelijk te rechtvaardigen is waarom ze er zelf niet uitkomen. Dat is gemakkelijker tegenover 

`echte dcskundigen. Die deskundigheid wordt afgemeten aan: 
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• de tijd dat iemand verbonden is aan zo'n thema; 

• de mate waarin daarop gestudeerd is; 

• de mate waarin die persoon in een omgeving verblijft (het expertisecentrum) waar deskundigen deel 

van uitmaken, afkomstig uit organisaties die bij de politie hoog in aanzien staan (FIOD-ECD, FEC); 

• de mate waarin iemand zelf operationeel onderzoek heeft verricht. 

In de beleving van het veld horen expertiseopbouw en zaken doen bij elkaar. Centra waarbij die kop-

peling ontbreekt worden minder serieus genomen. Dat is bijvoorbeeld ook het verschil tussen hoe een 

Kennispunt Financieel Rechercheren wordt ervaren en het BOOM. De acceptatie van expertisecentra 

hangt ook samen met de mate waarin men zelf `vuile handen heeft gemaakt'. 

Op basis van een gevalsstudie willen wij niet beweren de psychologie van de politic en het OM te 

hebben doorgrond. Maar aanwijzingen voor de juistheid van de hypothese zijn herkenbaar in de werk-

wijze van bijvoorbeeld het BOOM, het BLOM en in het verlengde daarvan, de HARM-aanpak. Het suc-

ces van de werkwijze zit in de manier waarop meer of minder bewust wordt geappelleerd aan de belan-

gen van de recherchemensen. Niet alleen de boodschap, maar het feitelijk effect moet zijn dat het poli-

tiemensen en OvJ's geen werk kost maar tijd oplevert; en dat hun werk er leuker en zinvoller van wordt. 

Dat zijn de primaire belangen waaraan moet worden geankerd. De evaluatie !evert aanwijzingen op dat 

zulks ook meer effect zal sorteren dan het normatieve appel dat financieel rechercheren zo belangrijk is. 

In de tussenevaluatie van de USD (Bakker cs, 2000, 60) wijzen de onderzoekers op het risico van 

de `aanzuigende werking' van het bieden van onderzoeksondersteuning. Ze constateren ook dat de 

ondersteunende taak van de USD in het veld bijzonder wordt gewaardeerd. Die uitkomst komt overeen 

met onze bevindingen. Het gesignaleerde risico zou kunnen worden ondervangen door voldoende inzet 

van mensen. Als dat bijdraagt aan het uiteindelijk gewenste doe (een effectievere preventie of opspo-

ring) is die keuze niet moeilijk te maken. 
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Deel V: Het 1FT-concept als resultaat 
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Hoofdstuk 17 INTRODUCTIE IFT-CONCEPT 

De overwegingen die hebben geleid tot de keuze voor IFT's en OM-fraudeteams (het IFT-concept), 

zijn ontleend aan knelpunten op vier terreinen: organisatie, samenwerking, handhaving en exper-

tise. De hoofdstukken met beschrijvingen van deze vier 'motieven' vormen de kern van deel V uit 

dit evaluatierapport. Het deel sluit af met een hoofdstuk over de randvoorwaarden betreffende het 

IFT-concept en een synthese. Maar eerst volgt een introductie van het doel en de taken van de een-

heden die gezamenlijke het IFT-concept vormen. 

17.1 IFT's, LBF en OM-fraudeteams 

Op basis van de inschatting door de marktsector van de omvang van de horizontale fraude, werd 

berekend dat 700 fte's opsporing en 250 fte's vervolging en berechting nodig zouden zijn voor effec-

tieve bestrijding. Daar bovenop kwamen nog de inspanningen voor expertisecentra en informatiesyste-

men. De totale schatting van de jaarlijkse kosten bedroeg 130 miljoen gulden, exclusief de kosten voor 

de bestrijding van verticale fraude (Stuurgroep, 1997, 9). 

Uiteindelijk zijn het bij de start van de pilots ongeveer 140 fte's geworden, verdeeld over vier IFT's, 

een landelijk loket en een fraudecontingent ten behoeve van het LRT (30 fte's). De grotere politieregio's 

werden in eerste instantie geacht zelf de benodigde capaciteit en expertise voor de horizontale-fraude-

bestrijding bijeen te brengen. Daarbij werd een aantal kleinere regio's over het hoofd gezien, terwij1 het 

IFT-concept volgens de stuurgroep financieel rechercheren juist vanwege de kleinere regio's zou moe-

ten worden opgericht. Nadat de grote steden zich meldden, werd alsnog besloten ook in die regio's IFT's 

in te voeren. Om het interregionale karakter van de teams te behouden en de aanvankelijk vergeten 

regio's ook een plek te geven, werden ook de grootstedelijke teams samengesteld uit meerdere regio's. 

De vier pilot-IFT's waren hier in eerste instantie niet blij mee vanwege de verdeling van het budget over 

een groter aantal gegadigden. 

De IFT's waren allemaal dezelfde personele omvang toegedacht (aanvankelijk 27 fte), ongeacht de 

forse verschillen in het te bestrijken verzorgingsgebied. Dat was een direct gevolg van de behoefte aan 

landelijke sturing. Door niet te differentieren naar omvang van de teams werd een mogelijke discussie 

over de sterkte voorkomen, en werd ook de gezamenlijkheid benadrukt. De gezamenlijke werklast zou 

onderling worden verdeeld door een landelijk loket met inzicht in de belasting per team. Ondertussen 

zou de praktijkervaring in de pilots moeten uitwijzen wat een juiste wijze van organiseren zou zijn. 

In haar Interim-advies ging de stuurgroep nog uit van een met de horizontale fraudebestrijding te 

belasten entiteit (het Interregionale Fraudeteam) die vier maal in het land (experimenteel) zou worden 

opgezet. Een IFT zou bestaan uit vertegenwoordigers van zowel OM als politic. In de praktijk is dit 

anders uitgevoerd. Er ontstonden politieteams en afzonderlijke fraudeteams. Dat lijkt terug te voeren op 

een drietal oorzaken. 

I. De ontwikkelingen die at gaande waren in twee van de pilotgebieden: het noordelijke ressort en de 

oostelijke arrondissementen Zutphen en Almelo. Voordat het project financieel rechercheren van 

start ging waren in deze gebieden in het kader van het P1F-project at interarrondissementelijke 

samenwerkingsverbanden ontstaan met betrekking tot de bestrijding van verticale fraude. Deze 
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0M-fraudeteams hadden zich al min of meer gevestigd. 

2. Dc al bestaandc OM-fraudeteams waren vooral gericht op de bestrijding van verticale fraude. 

Daaraan werd met de keuze voor het IFT-concept, horizontale fraude toegevoegd. Zo ontstond een 

bredere taakstelling dan die van de politicteams. 

3. Enkelc officieren van justitic die met de voorbereiding van de teams werden belast hadden op basis 

van hun opvatting over het vcrschil in verantwoordelijkheden tussen politic en OM bezwaar tegen 

onderbrenging van bciden in éért team 
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!FT Noord West 

IFT Centrum West 

FIGUUR 7: INDELING IFT's EN OM-FRAUDETEAMS 

GEREI.ATEERD AAN VERZORGINGSGEBIED 

Ez, 

Besloten werd on' aan iedcr IFT cen taakaccent toe te kennen wat correspondeerde met een ver-

schijningsvorm van horizontale fraude. De ophanging van de teams vond voor de IFT's plaats bij 

beheersregio's, en voor de OM-fraudeteams bij bcheersparketten. leder team werd geacht een speciale 

band te ondcrhouden met een verzorgingsgebied. Het personeel om de teams te bemensen werd ook 

gerekruteerd binnen dit gebicd. Een deel van de aandacht van de teams zou, naast de bestrijding van Ian-

delijke zaken, ten gocde komcn aan den verzorgingsgebieden. 

Met de uitbreiding naar de grote stedcn, en de opsplitsing van de IFT's in een politiedeel en een OM-

deel, ontstonden zeven IFT's, evenzovele fraudeteams, een landelijk loket en een toevoeging aan het 

bestaande LRT. Aldus ontstond de onderverdeling als opgcnomen in tabel 27. 



TABEL 27: ONDERVERDELING IFT's NAAR POLITIEREGIO EN ARRONDISSEMENTSPARKET 

Cl!Thil31117111111 Deelnemende politieregio's 	 Deelnemende arrondissements- 
parketten 

• IFT-Noord Nederland 

• OM-fraudeteam 

• IFT-Noord West Nederland 

• OM-fraudeteam 

• IFT-Oost Nederland 

• OM Fraude-unit Oost 

• IFT-Zuid Nederland 

• OM-fraudeteam 

• IFT-West Nederland 

• OM-FEM team 

• IFT-Zuid West Nederland 

• OM-fraudeteam 

• IFT-Centrum-West 

• OM-fraudeteam 

Leeuwarden, Groningen, Assen 

Noord-Holland-Noord, Zaanstreek 	Alkmaar, Haarlem 

Friesland, Groningen, Drenthe 

Waterland, Kennemerland 

lisselland, Twente, Flevoland, Noord- 	Zwolle, Almelo, Zutphen, Arnhem 

Oost Gelderland, Gelderland-Midden, 

Gelderland Zuid 

Zeeland, Midden-West-Brabant, 	 Middelburg, Breda, Den Bosch, 

Brabant Noord-Oost, Brabant Zuid-Oost, 	Roerniond, Maastricht 

Limburg Noord, Limburg Zuid 

Haaglanden, Ho!lands Midden 	 Den Haag 

Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland Zuid 	Rotterdam, Dordrecht 

Amsterdam-Amstelland, 	 Amsterdam, Utrecht 

Gooi- en Vechtstreek 

(de beheersregio is cursief gedrukt) 	(het beheers- en gezagsparket 

is cursief gedrukt) 

17.2 Doel IFT-concept 

In haar Interim-advies omschrijft de stuurgroep het doel van de IFT-pilots (vrij vertaald) als het op 

korte termijn wegnemen van de ernstigste knelpunten in de bestrijding van horizontale fraude, te weten: 

onvoldoende overzicht, capaciteitstekort, achterstand in expertise, de wijze van organisatie en inform-

tiehuishouding. Als daaruit voortvloeiende taakopdracht aan de pilots formuleert de stuurgroep: 

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

ken coordineert en als centraal loket naar de marktpartijen fungeert; 

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

van convenanten tussen overheid en marktpartijen; 

• de totstandkoming van handhavingsarrangementen; 

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

• de oprichting van expertisecentra. 

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

(infra)structuur ter bestrijding van de horizontale fraude. De organisatorische kant van de IFT-taken 

krijgt de nadruk. Voor wat betreft de inhoud dienen de pilots zich vooral te richten op de middelzware 

en zware fraudezaken met betrekking tot de kleinere politieregio's (Stuurgroep, 1997, 13). Met name 

die regio's zouden niet in staat zijn de capaciteit en deskundigheid ter bestrijding van de zwaardere frau-

devormen binnen de eigen regio er op na te houden. Uitbreiding van de operationele capaciteit ziet de 
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stuurgroep in cerste instantic als tijdelijk; de ervaringen gedurende de pilotperiodc dienden uitsluitsel te 

geven over de bruikbaarheid van de voorgestelde structuur. 

De begrippen middelzware/zware frau& en ter vergelijking de veelvoorkomende fraude, worden 

door de stuurgroep met behulp van de elf kenmerken uit tabel 4 onderscheiden. 

TABEL 28: CRITERIA INDELING FRAUDEZAKEN 

MMI1 

Internationale aspeeten 

Voorbereidend ondcrzoek 

Opsporingstijd 

Speciale kennis 

GVO en dwangmiddelen 

SFO en finaneicel onderzoek 

Zittingsplanning 

Jurisprudentievragen 

Executievoorzieningen 

Gem 

Gcen 

Kort 

Geen 

Geen 

Gcen 

Ontneming op grond van: 	ORS 

Niel bijzonder 

Geen 

Geen 

Organisatie opsporing en 	• Regio 

vervolging: 	 • Gebieds OvJ 

Gcen 

la 

Middellang 

Enige 

Mogel ijk 

SFO mogelijk 

Uitgebreid financieel 

onderzoek 

Bijzonder 

Geen 

Langere straffen 

• ORS 

• rapportage deskundige 

• Grote en samenwer-

kende regio's 

• OvJ speciale unit 

la 

Langdurig 

Lang 

Meerdere terreinen 

in 

SFO 

Uitgebreid financieel 

onderzock 

Bijzonder mccrdaags 

Ja 

Langere straffen 

Uitgebrcide ontneming 

Rapportage deskundige 

• Grote en samenwer-

kende regio's 

• LRT 

• Ov1 specialc unit 

BRON: iNTI:RINI-ADVIES 5 mo 1997 

De kenmerken zijn onvoldoende bruikbaar gebleken om de keuze van onderzoeken op te baseren en 

zijn nadien vervangen door ecn puntensysteem (zie hoofdstuk 20). Desondanks is voor de meestc mede-

werkers van de IFT's het onderscheid in de zwaarte van zakcn niet of slechts bcperkt helder (66 %). Die 

duidelijkheid is voor hen vooral van belang vanwege de mogclijke onzekerhcid of het IFT we] beant-

woordt aan de taakstelling. Voor de operationele taakuitvinering is het onderscheid als een onderzoek 

eenmaal is gckozen niet echt van belang. 

Is naar aw owning cle def Mate van middelzware- en zware zaken helder?(%) 

114 Noord 	IVY Oos1 	IFI' Thid 	11,7 IN.West 	1FT West 	Tolaal 

• =19 	n=12 	n=15 	n=14 	n=14 	n=72 

Ja 

Beperkt 

Nee 

42 	17 	40 	43 

16 	 60 	50 

42 	83 	 7 

21 

50 

29 

34 

35 

31 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
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17.3 Taak van de IFT's 

De formele weerslag van de plannen van de IFT's is het convenant dat is gesloten tussen ministers 

en de als beheerders van een 1FT optredende politieregio's/arrondissementsparketten. In artikel 2 wordt 

de taak van een IFT omschreven als : 'Het fraudeteam heeft tot taak de opsporing en vervolging van 

fraudezaken, de ontwikkeling van de daartoe benodigde deskundigheid alsmede de ontwikkeling van 

een fraudebeeld'. 

De formulering beperkt zich niet tot de horizontale fraude terwij1 die strekking wel blijkt uit de 

ondertitel van het convenant. De fon -nele taak wordt ook niet beperkt tot middelzware/zware fraude, 

hoewel uit artikel 7 van het convenant blijkt dat daaraan aandacht moet worden besteed door de behan-

deling in 1998 van twee zware en 15 middelzware fraudezaken per team, als surplus bovenop de zaken 

die de regio's ter hand zouden (kunnen) nemen. 

De ministers hebben voorwaarden verbonden aan financiering van de 1FT's die ook van invloed zijn 

geweest op de taakuitvoering. De belangrijkste waren dat: 

• per kwartaal gerapporteerd zou worden over de aard en omvang van de onderzoeken door het IFT; 

met een specificatie per activiteit van de personele en materiele inzet (kwalitatief en kwantitatief) 

en van het resultaat (artikel 8); 

• het verslag over het eerste kwartaal van de pilotperiode een nulmeting moest bevatten van de capa-

citeit die in de regio's en de parketten al werd ingezet in het kader van de horizontale-fraudebestrij-

ding, met een specificatie van de bijdrage door de BFO's en de voormalige Recherchedienst 

Betalingsverkeer (artikel 13); 

• het fraudeteam zaken in behandeling zou nemen die door het LLHF (in overleg met het hoofd I FT) 

worden toegewezen (artikel 12). 

De taken van de IFT's en het LLHF zijn uitgewerkt in plannen van aanpak per team/loket. De taak-

omschrijvingen voor de teams zijn min of meer van gelijke strekking. Als hoofdtaken werden gedefi-

n i eerd: 

1. Behandelen van zware en middelzware fraudezaken als surplus op het handhavingsniveau 1996. 

2. Fungeren als interregionaal aanspreek- en coordinatiepunt voor het toen geheten Landelijk 

Selectie- en ToedelingsCentrum c.q. —forum (het latere LLHF en thans het LBF). 

3. Fungeren als interregionaal aanspreekpunt voor de particuliere sector. 

4. Het geven van ondersteuning in de vorm van hoogwaardige deskundigheid aan deelnemende 

regio's, OM, ZM en andere IFT's. Als elementen van die deskundigheid noemt het plan: met raad 

en daad ondersteunen van collega's uit de regio's, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling bestrij-

dingsmethoden en specialisatie op een bepaald fraudeveld. 

17.4 Taak van de OM-fraudeteams 

De IFT-taken worden in de praktijk globaal ondergebracht in drie hoofdvelden: (1) ontvangst, regi-

stratie en beoordeling van fraudemeldingen; (2) opsporing; (3) expertiseontwikkeling. Dat het tweede 

een taak is van de politie is geen onderwerp van discussie. Over de andere twee taken is per IFT anders 

geregeld wat het exacte aandeel is van OM en wat van de politic. Het OM heeft op basis van de nota 
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Zicht op Franck (OM, 1997b, 6) besloten gcen onderscheid te maken tussen verticale en horizontal° 

fraude terviiiff op de IFT's (op dat moment nog gevormd door politic en OM) dat onderscheid wel van 

toepassing is. Dc beslissing om de taken van het IFT en het OM-fraudeteam uit elkaar te laten !open is 

aan te merken als een weeffour in de oorspronkelijke integrale structuur van het IFT-concept. 

In dc nota Zicht op Fraude wordt de inrichting van expertisccentra binnen zogenaamde clusters van 

arrondissemcntsparketten voorgesteld (p. 8/12). De clusterindeling komt overeen met de IFT's evenals 

de aan de clusters toebedeelde taakacccnten. Er lijkt echter sprake te zijn van twee expertisetaken: voor 

IFT en OM afzonderlijk. Het is onduidclijk hoe die constatcring zich verhoudt tot de bepaling in het ver-

ticaal convenant (artikel 3) dat de korpsbeheerder het beheer voert over het fraudeteam. In Zicht op 

fraudc' wordt namelijk gesteld dat de hoofdofficier beheersverantwoordelijk is voor het expertisecen-

trum binnen het OM. De complexiteit neemt verder toe wanneer aan het cluster van arrondissement-

sparketten in Noord niet alleen telecomfraude als taakaccent wordt opgedragcn maar ook fiscale frau-

de. Sindsdien is er in Noord sprake van twee expertisecentra: voor telecomfraudc gekoppeld aan het IFT 

en voor fiscale fraude bij het OM-fraudeteam. Feitelijk blijkt het in beide gevallen te gaan om experti-

secentra bij het OM-fraudeteam. 

De Woortgangsrapportage Bestrijding Financieel-Economische Criminaliteit 1997-1998' 

(Ministcrie van Justitie, 1999, 40) bevestigt dit beeld. Aan de andere kant creeert de notitie ook weer 

cnige onduidelijkheid over de relatie IFT en OM waar zij stelt dat een extra financiale injectie van het 

kabinet voor de aanpak van fiscale fraude in de eerste plaats moet worden aangewend voor de ver-

sterking van de OM-component van het IFT-Noord en het bijbehorende expertisecentrum op het gebied 

van fiscaliteit'. Uit *Zicht op fraude (OM, 19976, 4) blijkt dit geld aflcomstig te zijn uit de beleidsin-

tensivering van de sociale zekerheids- en fiscale frau& en niet uit het 1FT-budget. Dezelfde notitie (pag. 

42) noemt als groot voordeel van de IFT's 'dat sprake is van samenwerkingsverbanden waarin opspo-

ring (politic) en vervolging (014) in eon team zijn ondergebracht', waaruit weer lijkt te kunnen worden 

opgemaakt dat de IFT's niet opgedeeld zijn in een politie- en OM-component. 

Fraudemeldpunten 

In 'Zicht op fraude' wordt de intake en beoordeling van fraudemeldingen gezien als een taak van 

het OM. Lciding geven aan de opsporing en het maken van keuzes daarbinnen, impliceert volgens de 

opstellers van de nota dat het OM zelf zicht moet krijgen op het aanbod en de verwerking daarvan (zie 

hoofdstuk 9). Tot dan toe was het gebruikelijk dat de politie binnen de gestelde beleidskaders de aan-

giftes opnam en bcoordeelde. Uit de interviews betreffende zowel dc tussen- als de eindevaluatie blijkt 

dat het OM haar grip op de opsporingskeuzes van de politic wil verstevigen. Het belang daarvan voor 

het OM is tocgenomen nadat het beheer over de politic per 2000 volledig is over gegaan naar het minis-

terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Sinds de afspraak dat de fraudesignalen zonder tussenkomst van het LBF door de marktpartijen 

rechtstreeks worden aangcleverd aan de IFT's/OM-fraudetearns, hebben clic daarvoor als voorziening 

fraudemeldpunten opgcricht. Deze hebben als taak (ontleend aan het beleidsplan 2001 van het IFT-

Noord): 

• de voorbereiding van zakcn m.b.t. de intake van (middel)zware financiele criminaliteit ten behoeve 

van prioritering; 

• het uitvoeren van waarderingsonderzoeken (ter vaststelling van de categoric waarin de zaak valt); 
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• het opbouwen van een duurzaam netwerk en het bijbehorende relatiebeheerssysteem; 

• het leveren van een bijdrage voor het regionale criminaliteitsbeeld. 

Per peildatum van deze evaluatie waren de fraudemeldpunten in Noord, Noord-West en Zuid 

beheersmatig ondergebracht bij het IFT, en in Oost, Centrum-West en West beheersmatig bij het OM-

fraudeteam. Het verschil in inbedding en beelden over plaats en taak van het FMP heeft geleid tot de 
notitie `Fraudemeldpunt centraal' van de hand van het landelijk overleg meldpuntcoordinatoren. 

Nieuwe taken 

In het eerste jaar van het functioneren van de teams zijn er ook nieuwe taken bijgekomen. De loket-
functie voor de marktpartijen is voor het eigen taakaccent volledig een IFT-taak geworden. De moge-

lijkheid daartoe was al opgenomen als taak 3 in de taakomschrijving uit § 17.3. Aanvankelijk was ech-

ter de afspraak dat alle meldingen vanuit de marktsector via het LLHF zouden worden toegeleid naar 

de [FT's. Discussie over de taak en positie van het LLHF heeft tot rechtstreekse aanlevering bij de I FT's 

c.q. OM-fraudeteams geleid. 

Het OM-deel van de IFT's heeft voortvloeiende uit het rapport `Zicht op Fraude', voor het eigen 

taakaccent als nieuwe taak de beleidsvoorbereiding voor het college van PG's er bij gekregen 

(Projectbureau, 1998c). De OM-fraudeteams verrichten de beleidsvoorbereiding rechtstreeks in 

opdracht van het college. De aanbeveling van het ontwikkelteam horizontale fraude om die beleidsont-
wikkeling onder regie van een hoofdofficier met portefeuille fraude te laten plaatsvinden, is niet opge-

vol gd. 
Het desbetreffende OM-fraudeteam vergezelt de PG-portefeuillehouder fraude bij de tweejaarlijkse ver-

gadering over het handhavingsarrangement met de marktpartijen. Het fraudeteam is namens het OM 

verantwoordelijk voor uitvoering van de convenantent" met de marktpartijen en rapporteert aan de por-

tefeuillehouder. Het cluster onderhoudt zowel het beleidsnetwerk als het uitvoerend netwerk. 

De IFT's onderhouden een dergelijke relatie niet naar de portefeuillehouder uit de RvHc. 

17.5 Taak van het LLHF 

De stuurgroep omschrijft in haar Interim-advies het LLHF (thans LBF) als het centrale aanspreek-

punt voor de marktpartijen en gelijktijdig de plaats waar actuele informatie over de opsporings- en ver-
volgingscapaciteit wordt ingebracht. Door een landelijk overzicht van vraag en aanbod zou het loket een 

makelaarsfunctie moeten vervullen en een bijdrage moeten leveren aan het prioriteren en toedelen van 

zaken, de organisatie van de samenwerking, en het verzorgen van expertise. 

Het oorspronkelijke `Voorstel Landelijk Loket Horizontale Fraude' beschrijft het loket als facilite-

rend aan de afstemming en coordinatie van zware en middelzware fraudezaken. 'De kerntaak van het 

loket is het zakenpotentieel van zware en middelzware fraude in overeenstemming met de regiokorp-

sen, bijzondere opsporingsdiensten en arrondissementsparketten te voorzien van een prioriteitenstelling 

en de geselecteerde zaken toe te wijzen en over te dragen aan de verantwoordelijk te stellen organisa-

tie', aldus het voorstel. Vijf hoofdtaken worden in het voorstel verder uitgewerkt: 

• loketfunctie: centraal punt voor het doen van melding en aangifte van horizontale fraude; 

140 Aanbeveling 8.5 uit de tussencvaluatie is ovcrgenomen waardoor er alleen nog wordt gewerkt net handhavingsarrangementen en 
daamaast niet ook nog met convenanten wat tot en net 1999 wel het geval was. Aanbeveling 8.5: Ten keuze voor zowel cen handha-
vingsarrangernent als cen convenant wekt verwarring over de precieze verschillen in de hand. Voorgesteld wordt om geen onderscheid tc 
makes tussen arrangement en convenant, en slechts uit te gaan van een type overeenkomst tussen OM en marktpartijen.' 
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• selectic, prioritering en toewijzing: facilitering van de prioritering en toewijzing van zaken tussen 

OM en politic; 

• registratic: inzicht verschatTen in de aard en omvang van potentiele fraudezaken, de beschikbare en 

ingezette opsporings- en vervolgingscapaciteit en de resultaten; 

• analyse en evaluatie: inzichtelijk maken van de aard en omvang van het fraudevraagstuk; 

• evaluatie: van zaaksaanbod en de uitgevocrde onderzoeken; 

• beheer deskundigenbank: bieden van inzicht in aanwezige expertise en specialismen. 

In de Nota: Organisatie, functie en positionering Landelijk Loket' (Projectbureau, 1998/1999) is, 

op basis van de in de praktijk ervarcn knelpunten, een uitwerking opgenomen van de taken van de IFT's 

en de mogelijke tockomstige taken van het landelijk loket dat in de nota is omgcdoopt in Landelijk 

Fraudebureau. De gedachte achter de nota is dat de taken van het landelijk loket en van het projectbu-

reau financicel rechercheren opgaan in het Landelijk Fraudebureau. Als de twee belangrijkste taken 

voor dit bureau noemt de nota (I.) de coordinatie en het creeren van onderlinge samcnhang en (2.) 

research, ontwikkcling en ondersteuning. Beide taken worden hiema kort weergegeven. 

Ad 1. aleirdinatie 

Vier taakvelden van het Fraudeburcau worden onder dcze noemer onderscheiden, met per veld cell 

opsomming van deeltaken. 

a. criminaliteitsbeeld 

• bet inaken van cen landelijk extract uit de criminal iteitsbeelden van de IFT's; 

• het bewerkstelligen van uniformiteit tussen de IFT's; 

• het beschrnven van landelijke strafrechtelijke resultaten; 

b. handhavingsarrangementen en convenanten 

• de begcleiding en coordinatie van de totstandkoming van handhavingsarrangementen; 

• bevordercn van uniformitcit in de handhavingsarrangementen, evenwichtigheid tussen de 

aandachtsvelden en het bewaken van de gelijkwaardigheid van het niveau van dienstbaarheid; 

c. overheadfunctie 

Het landelijk fraudebureau zou moeten waarborgen dat er binnen de IFT's geen eigenrichting en 

ontoelaatbare diversiteit ontstaat. De hieruit voortvloeiende taken zijn: 

• coardinatie; 

• controle op het evenwicht in activiteiten van de IFT's en op de uitvoering van handhavings-

arrangementen; 

• de organisatie van audits bij de IFT's; 

• de organisatic van het VP0 en de voorbereiding van landelijke beleidsprioriteiten; 

• ontwikkeling van criteria voor het stellen van prioriteiten; 

d. bedrijfsvocring/verantwoording 

• het tnaken van een overall-planning; 

• het afleggen van inspannings- en resultaatverantwoording. 

Ad 2. Research, ontwikkeling en ondersteuning 

Wederom worden vier taakvelden ondcrscheiden. 

a. nieuwe fraudecriminaliteitsterreinen 

Niet alle fraudeterreinen zijn als taakaccent toegewezen aan een IFT. Tot aan het moment van 

toewijzing wordt het fraudeterrein waargenomen door het landelijk fraudebureau. 
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b. criminaliteitsbeelden 

Het bureau moet de trends en ontwikkelingen op de nog niet toegewezen fraudeterreinen in beeld 

brengen evenals de ontwikkeling en patronen in al het feitenmateriaal betreffende fraude. 

c. zaakgeneratie 

Op basis van de analyse met behulp van het FRIS kan het aanbrengen van onderlinge verbanden 

nieuwe dadergroepen en onderzoeken voortbrengen. 

d. ondersteuning 

Als de werkdruk bij de IFT's de intake van nieuwe zaken onmogelijk maakt, moeten hiervoor 

aanvullende voorzieningen worden gecreeerd waarbij het landelijk fraudebureau kan ondersteunen. 

17.6 Taak van het LRT/DRO-contingent 

Het LRT is in 2001 opgegaan in de Dienst Recherche Onderzoeken (DRO). Deze nieuwe dienst kent 

8 verschillende resultaatgebieden waaronder horizontale fraude en HARM-zaken. De formele grondslag 

is terug te voeren op de regeling Landelijk Rechercheteam"'. De uitbreiding van het LRT en de toe-

kenning van taken in het kader van de bestrijding van horizontale fraude valt formed l niet binnen het 

IFT-concept en evenmin onder de sturing van de stuurgroep. Aan de toekenning ligt ook geen conve-

nant ten grondslag. De verantwoording van het fraudecontingent van het LRT vindt plaats binnen de 

reguliere planning en control. Het contingent werd gezien als operationele opsporingscapaciteit die met 

name zou worden aangesproken in het geval van bijzondere fraudezaken die zich onderscheiden door 

de volgende kenmerken (Stuurgroep, 1997, 3): 

• de noodzaak tot het gebruik van (innoverende) recherchemethodieken; 

• de schaal van het in geding zijnde economisch belang; 

• de complexiteit van de onderzoeken; 

• het multidisciplinair karakter; 

• het bovenregionaal/internationaal karakter. 

De taak van het LRT is dezelfde als die van de IFT's maar dan met betrekking tot zware zaken met 

een landelijke of internationale dimensie. Aangezien dit zaken kan betreffen op alle terrein van hori-

zontale fraude, werd het LRT geen specifiek taakaccent toegewezen. 

Het LRT deelt het primair proces in'", in het informatieproces, het tactisch proces en het expertise-

proces. Het tactisch proces wordt o.a. ondersteund door financieel forensische experts. Het expertise-

proces is opgehangen aan HBO'ers en academici met financiele of juridische opleiding en ervaring. 

Volgens het inrichtingsplan neemt de DRO `een vooraanstaande positie in op het gebied van financieel 

rechercheren'. De DRO ziet het als opdracht `om op dit gebied leidend te blijven richting haar partners 

en afnemers'. 

17.7 Reflectie 

De mate van eenduidigheid in de taak 

De taken van de IFT's zijn langs verschillende lijnen totstandgekomen. De lijn van het Interim-

advies en de lijn van `Zicht op fraude' zijn niet in een eenduidige taakdefinitie bij elkaar gekomen. De 

141 Regeling Landelijk Rechercheteam van de Ministers van Justitie en Binnenlandsc Zaken nr. 515286/595/GBJ EA 95.3254 o.a.: 
• 'onderzoek naar misdrijven die gezien hun emst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden geplecgd ecu =stip 

inbreuk op de rechtsorde maken en waarvoor een hoge mate van financiele en fiscale deskundigheid noodzakelijk is 
• onderzock naar misdrijven die in nationaal of intemationaal verband worden gepleegd en waarvoor betrokkenheid van het LRT 	311 

gezien de taak uitvoering van de rcgionalc politiekorpsen in aanmerking komt.' 
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verschillen in vertrekpunt kwamen op het volgende neer. 

• Dc stuurgroep ging in het Interim-advies uit van een entiteit waarin de taken politie en OM samen 

kwamen; 'Zicht op fraude' ging uit van een afzonderlijk fraude-OM, naast een politietcam. 

• De stuurgroep koos voor een exclusieve taak voor de (ben nog met clusters aangeduide) IFT's 

gericht op de bcstrijding van de horizontale fraude. Het ontwikkelteam fraude ging voor het ontwerp 

van een fraude-OM uit van taken op zowel het terrein van de horizontale als verticale fraude. 

• De stuurgroep definieerde de taak van landelijke selectie, veredeling en toedeling als taak van de 

politic; het ontwikkelteam zag het als taak van het LBOM i.o. (thans landelijk parket). 

• De stuurgroep zag expertisecentra ontstaan van politic en OM samen; het ontwikkelteam zag de 

expertisccentra als deel van het OM. 

• De stuurgroep zag een eenduidige financicring van de teams; het ontwikkeltcam een afzonderlijkc 

voor het OM en voor de politic. 

Doordat de twee ontwikkelingen niet goed met elkaar spoorden ontstonden er afzonderlijke IFT's 

en 0M-fraudetcams. De effecten daarvan hebben de IFT's en OM-fraudeteams de gehete bestaanspe-

riode parten gespceld. Discussie over geldstromen. taken en positionering van fraudemeldpunten, taken 

van het expertisecentrum, taken en verantwoordelijkheden van de teamleider politic ten opzichte van de 

teamleider OM, hceft de gespreksagenda lange tijd beheerst. Waar normaal gesproken dit soort zaken 

voor de implementatie wordt uitgedacht, heeft de snelheid waarmee de teams moesten worden opge-

trokken ertoe geleid dat een aantal zaken bij de start eigenlijk nog niet goed geregeld was en langcre tijd 

daarna nog niet. 

Het onderbrengen van een beleidsvoorbereidende taak in de OM-fraudeteams ten behoeve van het 

college, is tcrug te voeren op de ideeen van het ontwikkelteam fraudc. Deze taak verhoudt zich maar 

moeilijk tot de beleidsontwikkeling door bijvoorbeeld het landelijk parket. met betrekking tot financieel 

rechercheren. Maar het landelijk parket had de handen vol aan de ontwikkeling van de eigen organisa-

tie. Om die reden werd de landelijke selectic- en toedelingstaak ondergebracht bij het KLPD in plaats 

van bij het LBOM zoals het ontwikkelteam fraude had voorgesteld. 

In het verticale convenant dat de instelling van de IFT's regelt (zie hoofdstuk 18) is die beleids-

voorbereidende taak ook niet opgenomen. Strikt formed l is en dan ook geen geld voor beschikbaar 

gestcld. Naar aanleiding van het BOOM signaleren Nelen en Sabee (1998, 122) een spanningsveld in 

het bieden van zowel beleidsondersteuning aan de PG, als zaaksondersteuning naar de OvIs. Door geen 

onderscheid te maken tussen advisering en uitvoering wordt het besluitvormingsproccs minder transpa-

rant. 

De ontwikkeling van landelijkc fraudecapaciteit bij het LRT/DRO is een derde ontwikkelingslijn die 

zich autonoom heeft voltrokken zonder aan de regie van de stuurgroep te zijn onderworpen. Monitoring 

van dc taakuitvoering door het LRT/DRO heell dan ook niet expliciet plaatsgevonden. Het dubbele stu-

ringsregime dat op het LRT/DRO van tocpassing was (enerzijds vanuit de bestrijding van zwarc crimi-

naliteit en anderzijds vanuit de bestrijding van de fraude) heeft onduidelijkheid over aansturing in de 

hand gewerkt. De stuurgroep heeft op deze situatic niet gelntervenicerd. 

De mate van draagvlak voor de taak van het LLHF/LBF 
De oorspronkelijkc taak van het LLHF als landelijk loket voor alle meldingen uit de private sector 

is nict van de grond gekomen. Meldingen gingen al snel na de oprichting van het loket vrijwel in alle 
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gevallen rechtstreeks naar het IFT met het benoemde aandachtsveld, waarop de melding betrekking had. 

De contactfunctie met de marktpartijen is, behoudens die met de banken (samen met IFT-Noord-West), 

die nog dateert uit de tijd van het LCPB, niet van de grond gekomen. Marktpartijen onderhouden recht-

streeks contact met de IFT's voor wat betreft het voor hen relevante benoemde aandachtsveld. 

Vrijwel alle respondenten die met het IFT-concept vertrouwd zijn, zien geen plaats voor de oor-

spronkelijke taak van het LLHF. Werd in de tussenevaluatie nog geconstateerd dat de taken van het 

LLHF voor de IFT's synoniem waren aan centrale sturing; thans wordt het huidige LBF niet gezien als 

een bedreiging van enige aard. Ook de toegevoegde waarde wordt door weinigen in het veld gezien. 

Een stevige positie heeft het loket zich nooit kunnen verwerven. Daarvoor was het te weinig verweven 

met het machtscentrum: het projectbureau. Vanaf het begin van de IFT-gedachte is haar rol een punt van 

discussie geweest. In de tussenevaluatie werd nog aanbevolen om het LBF de taak te geven van lande-

lijk bedrijfsbureau dat `eigendom' was van de IFT's en facilitaire werkzaamheden verricht ten behoeve 

van de IFT's. In dat voorstel zou het LBF bemenst dienen te worden vanuit de IFT's. Per peildatum is 

van deze rot nog maar weinig te merken. De belangrijkste taak lijkt te zijn de voorbereiding van het 

VPO. 

De vraag dringt zich dan ook op hoe de stuurgroep en het ontwikkelteam fraude, de kans van sla-

gen van de inrichting van een landelijk loket hebben ingeschat. Het onderzoek levert daarop geen een-

duidig antwoord. Wet treffen we in het oorspronkelijke voorstel van de stuurgroep (Stuurgroep, 1997a) 

de gedachte aan van detachering van personeel uit de IFT's bij het loket. De stuurgroep noemt het late-

re LLHF een forum, waarin verschillende partijen elkaar ontmoeten. Deze gedachte is door de stuur-

groep niet verder uitgewerkt en komt slechts in een van de plannen van de IFT's i.o. terug. Wel lijkt het 

LLHF daardoor op het verkeerde been gezet en heeft het haar doen veronderstellen dat er capaciteit van-

uit de teams beschikbaar zou komen. 

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

• De verschillende naamvarianten die ter aanduiding van het landelijk loket zijn gebruikt (LOF, 

LTSC, LaLo, LLHF, LMF, LBF) en die bij de respondenten van de marktpartijen weinig vertrou-

wen hebben gewekt van een organisatie die weet waar ze voor staat en waar ze naar toe wil. 

• De discussie over de omvang van de personele bezetting van het loket, die eerst extern speelde in 

het overleg met de IFT's en vervolgens intern binnen de DCRI, waar de pilotperiode te kort werd 

bevonden om een permanente personele bezetting te creeren. 

• De lang uitblijvende duidelijkheid over de financiering van het LLHF, waardoor de bereidheid van 

de DCRI om te investeren is afgenomen. 

• Het ontbreken van een rapportageplicht voor het landelijk loket zoals de IFT's die wet hadden. Het 

is mede daardoor op centraal niveau binnen de projectorganisatie minder doorgedrongen wat er 

speelde in relatie tot de taakvervulling en de beeldvonning. De uitvoeringsorganisatie van het loket 

had ook anderszins geen rechtstreekse toegang tot de (implementatie)stuurgroep. 

• Het feit dat de discussie over de positie van het LLHF vooral over en voor het LLHF is gevoerd, 

maar in veel mindere mate met het loket. 

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

Het landelijk loket heeft desondanks voor de veredeling en combinatie van veel voorkomende zaken 

tot (middel)zware zaken betreffende bancaire fraude meerwaarde gehad. De behoefte aan een centraal 
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verzamcl- en veredelpunt punt met zicht op de ontwikkeling van de fraudemeldingen in het land is toe-

genomen nu op basis van het zaaksaanbod is gebleken dat er weinig kant en klare meldingen en aan-

giften van middelzware of zware fraudes binnenkomen (zie hoofdstuk 20). Pas na veredeling en com-

binatie van grote aantallen veel voorkomende zakcn ontstaan IFT-waardige onderzoeken. Net  LLHF 

beschikt exclusief over een totaalregistratie van de bij de IFT's binnengekomen aangiften van horizon-

tale fraude. Er zijn teams die met het loket ecn uitstekende relatie hebben; met anderc teams is die min-

der goed. Het al dan niet doorgeven van aangiften/meldingen en daarop betrekking hebbende inforrna-

tie aan het loket loopt hieraan parallel. 

Ontwikkelingslijnen aanpak horizontale fraude 

Waar dc hoofddoelstelling van het project FR bestond uit het tot een integraal onderdeel van de 

handhavingsketen maken van FR, is het opvallend dat Cr drie ontwikkelingslijnen in de aanpak van de 

horizontale fraude naast elkaar hebben kunnen bestaan. Zonder eenduidige aansturing en afstemming. 

Met als uitkomst een slecht op elkaar afgestemd diffuus takenpakket. De stuurgroep heeft zich niet de 

centrale rol aangemeten die van haar op grond van de hoolddoelstelling van het project verwacht zou 

mogen wordcn. De effecten daarvan worden o.a. teruggevonden in frictieverliezen, hogerc kosten van 

afstemming en het onvoldoende benutten van de taak van het LLHF/LBF en het LRT/DRO. In de prak-

tijk zijn deze gaten in de taakatbakcning vooral gedicht door het gezond verstand van mensen. 
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Hoofdstuk 18 HET 'ORGANISATIEMOTIEF' 

De stuurgroep zag als organisatorisch antwoord op de knelpunten binnen de bestrijding van de 

horizontale fraude, het instellen van een landelijk overleg-, selectie- en toedelingsforum en het 

inrichten van samenwerkingsverbanden tussen de arrondissementsparketten en regiokorpsen. 

Vanuit een parallelontwikeling werd daar capaciteitsuitbreiding van het LRT aan toegevoegd. In het 

vorige introducerende hoofdstuk is al een overview gegeven van hetgeen op basis van deze orga-

nisatorische aanbeveling van de stuurgroep tot stand is gebracht. Onder de noemer 'organisatie-

motief' wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven in hoeverre de organisatorische voor-

zieningen zijn gerealiseerd en als meer of minder succesvol kunnen worden beschouwd. 

18.1 Het organisatiemotief 

Het verzoek van de minister van Justitie aan de stuurgroep financieel rechercheren om tussentijds 

advies uit te brengen over de intensivering van de bestrijding van de horizontale fraude vertrok vanuit 

de stelling dat de organisatie van de fraudebestrijding moest worden afgestemd op aard, omvang en 

spreiding van de fraudezaken (Stuurgroep, 1997, 10). In het advies van de stuurgroep dat daarop volg-

de werd een tijdelijke structuur voorgesteld bestaande uit pilots. Die pilots waren vooral bedoeld om op 

korte termijn de ernstigste knelpunten op te lossen met name voor wat betreft de handhavingsachters-

tand. De pilots waren in feite bedoeld als operationele rechercheteams die tijdelijk gingen opsporen om 

de druk van de ketel te halen. Ze stonden in eerste instantie los van de structurele samenwerkingsver-

banden die er naar de mening van de stuurgroep zouden moeten komen tussen politieregio's en arron-

dissementsparketten. In het voortstuwende beleidsproces zijn de pilots onbedoeld synoniem geworden 

met die permanente structuur, terwijl ze alleen bedoeld waren om de nood te lenigen en informatie te 

verschaffen met behulp waarvan een definitieve structuur zou worden ontworpen. 

De uiteindelijke keuze voor IFT's/een LLHF en de inrichting en werking daarvan is niet het gevolg 

van een transparante ontwikkelingslijn. Het is niet een licht dat op groen heeft gestaan en het is ook niet 

een eenduidig geregisseerd besluitvormingsproces geweest dat uitmondde in intensivering van de aan-

dacht voor horizontale fraude. Kenmerkend voor het ontwikkelingsproces zijn de twee parallel lopende 

ontwikkelingslijnen: die van het financieel rechercheren en die van intensivering van de fraudebestrij-

ding. 

Een duidelijk begin kent het beleidsproces, dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze voor een afzon-

derlijke structuur voor de bestrijding van horizontale fraude, niet. En het is gezien de recente ontwik-

keling van de nota Landelijke en bovenregionale recherche' (zie hoofdstuk 23), nog maar de vraag of 

met het maken van die keuze dat beleidsproces is afgerond. Qua richting is het beleidsproces sterk beIn-

vloed door de tijdgeest waarin op zich redelijk los van elkaar staande trajecten samenvielen. Het OM 

had met betrekking tot de terreinen milieu en economie at ver gevormde ideeen over horizontale samen-

werking (OM, 1997a/1998) en de vorming van expertisecentra; tussen de arrondissementen waren door 

hetzelfde OM al concrete samenwerkingsinitiatieven ontplooid; de marktpartijen vroegen at langere tijd 

aandacht voor hun problematiek; de parlementaire enquetecommissie signaleerde een achterstand in de 

fraudebestrijding en het toepassen van het instrument financieel rechercheren; en de politic wilde haar 

positie versterken ten opzichte van de BOD'en (zie hoofdstuk 2). 
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Een bezock van twee vertegcnwoordigers van de private sector aan de minister van Justitie blijkt 

eruciaal te zijn gewecst voor de uiteindelijke bcsluitvonning over intensivering van de bestrijding van 

horizontale fraude, ook al heeft het sindsdien nog bijna een jaar geduurd voor de minister de stuurgroep 

financieel reehercheren verzocht om een tussentijds advies over de bestrijding van horizontale fraude. 

In de periode daarvoor bestond vrijwel uitsluitend aandacht voor de bestrijding van verticale fraude en 

voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel in grote drugszaken. Vooralsnog lijkt het 

Interim-advies meer teweeggebracht te hebben dan het cindrapport financieel rechercheren. Toen dc 

IFT-pilots al liepen leverde de kabinetsformatie, volgens respondenten bij verrassing, structurele finan-

ciering op van het IFT-concept. Vrijwel alle rcspondenten zijn van mening dat zowel in de keuze voor 

de IFT-pilots als in de keuze van het tweede paarse kabinet voor structurele financiering daarvan, de 

druk uit de marktpartijen een doorslaggevende rol heeft gcspeeld. Eigenlijk kon het kabinet na jaren-

lang geInvesteerd te hebbcn in de bestrijding van verticale fraude, niet onder de eveneens jarenlang 

geuite wensen van de marktpartijen been. De marktsector `was aan de beurt' mede gezien de geschatte 

omvang aan horizontale fraude (zie hoofdstuk 20). 

Het IFT-concept hecft Cr overigens mede kunncn komen als gevolg van het gebrek aan belangstel-

ling voor het thema horizontale fraudebestrijding in de regio's en arrondissementen. Niemand voelde 

zich beconcurreerd of icts afgenomen. Een tweede belangrijkc factor die ervoor heeft gezorgd dat de 

komst van het 1FT-concept niet leidde tot blokkades was, dat het de regio's en arrondissementen geen 

geld kostte. 

Samcngevat zijn uit de rapporten de volgende, vooral intern-organisatorische overwegingen, af te 

leiden die tot concentratie van capaciteit noodzaken. 

• Er is behoefte aan cen gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle eerste en tweede lijnsparketten 

(Zicht op Fraude). 

• Er moeten samenwerkingsvonnen Mssen parketten ontwikkeld worden, waardoor kenniscentra ont-

staan (Interim-advies en Zicht op Fraude). 

• Voor de kleine parketten kan gekozen worden voor interarrondissementale clustering van OM-

medewerkers (rapport het OM....om''). 

• De specialist moet een loopbaanperspectiel binnen het specialisme worden geboden (Zicht op 

Fraude). 

• De kwetsbaarhcid van specialismen door solo-fucties moet worden vcrminderd (Zicht op Fraude). 

• De wisseling in portefeuilles van officieren van justitie moet een halt worden toegeroepen (Zicht op 

Fraude). 

• In de lokale driehoeken is weinig aandacht voor het onderwerp fraudebestrijding (Interim-advies). 

• Gebrek aan eenheid binnen het OM (0M....om). 

Met geclusterde capaciteit is Cr volgens het Deelrapport Holizontale fraude (Stuurgrocp, 1997, p. 

116) 'meer potentic om tot verbctering van dc bestrijding van horizontalc fraude te komcn, maar de ver-

eiste prioriteit is daarmee nog niet gewaarborgd'. Die waarborg zag de deelprojectgroep in een organi-

satievorm waarvan de resultaatverantwoordeffikheid duidelijk zoo zijn toebedeeld. Men zag dat verwe-

zenlijkt in de vonn van óán verantwoordelijke hoofdofficier en een verantwoordelijke korpschcf voor 

elk cluster. 

143 De stuurgnmp die het rapport had urges:told sand dal oaken die een bijzondere deskundighcid vergen en eigenlijk to wcinig voorke- 
men op elk parka (jrn doze deskundigheid epic bouwen, geconeentreerd ((semen warden op eel( (of mcer) parkentcn). Dal zou vowel moc- 

316 	ten gelden vain zaken dic van strategisch belang zijn, zeals 1:6-fraude en ma re georganiscerde 	 (ontleend tan 'Versterking 
Openbaar Slinisteric. eindrapport: januari 1995). 



Clustering zou ook BOD'en de mogelijkheid moeten bieden om via structurele afspraken met de 

clusters tot planmatige samenwerking te komen. 

Zoals in hoofdstuk 17 is geintroduceerd, bestond het organisatorische antwoord op de achterstands-

situatie in de bestrijding van de horizontale fraude per peildatum van deze evaluatie uit: 

• zeven IFT's; 

• zeven OM-fraudeteams; 

• een landelijk selectie- en toedelingsforum; 

• landelijke fraudecapaciteit bij het LRT. 

18.2 Inrichting van de IFT's 

18.2.1 Basisstructuur 

De manier waarop deze organisatorische eenheden zijn vormgegeven is terug te voeren op plannen 
van aanpak zoals die `onder stoom en kokend water' in zeer korte tijd door de pilots i.o. zijn vervaar-

digd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de structuurvoorstellen weinig fundamenteel waren onder-
bouwd. De omvang van de teams was willekeurig en stond niet in relatie tot de omvang van de fraude-

vorm die men moest gaan bestrijden. De inrichting van de teams en de ideeen over de aansturing waren 

ingegeven door opportunisme en gingen voorbij aan de gevoeligheden over de taakscheiding tussen 

politic en OM. 

Volgens de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 zou een IFT bestaan uit 27 fte's: 1 leiding 

politic, 8 opsporing politic, 6 politic expertisevorming, 1 leiding OM, 5 officieren van justitie/parketse-

cretarissen en 6 algemene ondersteuning. De financiering van de teams is op dit model gebaseerd. 

De verdeling in opsporing, expertise en ondersteuning vinden we in alle IFT's terug. De vervolging 

is afzonderlijk georganiseerd in de OM-fraudeteams. De gemiddelde omvang van de IFT's/OM-fraude-

teams is nog geen 27 fte. De teams die daar nog onder zitten hebben wel plannen om ongeveer op dit 
aantal uit te komen maar zien ontoereikende financiering daarvoor als struikelblok. Geen van de 1FT's 

heeft de fte's conform de kabinetsnotitie over de functies verdeeld. De opsporingsafdeling is gemiddeld 

groter, maar kleiner zijn de ondersteuning, het expertisecentrum en de OM-participatie. 

De voorstellen van de IFT's waren al ter goedkeuring aangeboden toen het rapport van het 0M-ont-

wikkelteam fraude verscheen. Dat heeft de uiteindelijke implementatie beinvloed waardoor er afzon-
derlijke OM-fraudeteams ontstonden, waarin de capaciteit die verkregen is voor de bestrijding van de 

horizontale fraude wordt gecombineerd met capaciteit voor de bestrijding van de verticale fraude. 

Er lag geen blauwdruk voor de inrichting van de teams. leder team heeft een eigen structuurontwerp 

gemaakt waarbij er onderling is afgestemd zodat de uiteindelijke plannen in grote mate op elkaar lijken. 

In die plannen van aanpak werd uitgegaan van een team dat behalve uit de teamleiding en een secreta-
riaat uit drie onderdelen bestond: een fraudemeldpunt, een opsporingsafdeling en een expertisecentrum. 

Fraudemeldpunt (FMP) 

In de nota Zicht op Fraude is er door het OM de nadruk op gelegd dat het OM beter in staat moest 
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zijn tot prioritering en het makcn van keuzes in de verdeling van opsporings- en vervolgingscapaciteit. 

Landelijk werd daarvoor een selectie- en toedelingsforum bedacht (zie § 17.5). Als equivalent werd op 

het niveau van de IFT's gckozen voor een FMP dat diende als interregionaal meld-, selectie- en coordi-

natiepunt ten behoeve van de politieregio's en arrondissementen uit het eigen verzorgingsgebied. 

Aanvankelijk zijn de FMP's opgenomen in de plannen van de IFT's en daannee ook in het 1FT-concept. 

Naar aanleiding van het verschijnen van Zicht op Fraude ontstonden twee complicaties voor het onder-

brengen van de FMP's binncn het IFT: 

• Het OM wilde zelf gaan over de intake van meldingen; 

• De FMP's beperkten zich conform de taakstelling van de IFT's tot de horizontale fraude terwijI het 

OM de intake wilde richten op horizontale en verticale fraude. 

De complicaties lieten zich het sterkst voelen in die delen van het land waar al een samenwerkingsini-

tiatief binnen het OM bestond in de vomi van fraudeteams betreffende verticale fraude. Uiteindelijk is 

per IFT/OM-fraudeteam voor een oplossing gekozen waardoor er hybride organisatievonnen zijn ont-

staan varierend van beheersmatige onderbrenging bij het IFT en aansturing door het OM, tot onder-

brenging binnen het OM. 

FIGUUR 8: ORGANIGRAM I3ASISSTRUCTUUR 1FT 
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In de oorspronkelijke opzet was de opsporingsafdeling klein van omvang. Dat verhield zich lastig 

tot de taak om de handhavingsachterstand in de bestrijding van horizontale fraude, in te halen. De IFT's 

hebben cr dan ook voor gekozcn de opsporingsafdeling te vergrotcn. Dit is ten koste gcgaan van de 

eapaciteit in het expertisecentrum en de ondersteuning. 

Expertisecentrum 

Het expertisecentrum wordt beschreven in het geheel aan de expertisetaak gewijde hoofdstuk 21. 

In de navolgende paragrafen wordcn de structuurverschillen van de teams ten opzichte van de basis-

structuur toegelicht. 

18.2.2 De structuur van het IFT- /OM -fraudeteam Noord 

De inrichting van het IFT-Noord is per 1 januari 1998 bcgonnen onder de naam Bureau Horizontale 

Fraude. In mei daaropvolgend werd dat het IFT Noord-Nederland. In eerste instantie was binnen het IFT 



voorzien in twee afdelingen: de operationele afdeling en een expertisecentrum. Het secretariaat van het 

IFT en het OM-cluster zijn geintegreerd en wordt gevoerd met wederzijdse vervangbaarheid. Wel is 

sprake van een taakverdeling. De beleidsmatige ondersteuning voor de politic aan de ene en het OM aan 

de andere kant, is bij afzonderlijke medewerkers ondergebracht. 

Voor de komst van het IFT bestond al een CIP: Coordinatie- en Informatiepunt zware financiele cri-

minaliteit. Het C1P heeft een ontstaansgeschiedenis los van de 1FT's en komt eigenlijk voort uit de 

samenwerkingsintenties en -afspraken die er in het noorden al lagen met onder andere de FIOD. Het 

CI P is toegevoegd aan het IFT en later Fraudemeldpunt gaan heten. Een van de doelen van het CIP was 

het opbouwen van een goede gezamenlijke informatiepositie van politic, OM en BOD'en. De nadruk-

kelijke betrokkenheid van een BUD bij het CIP is opvallend en vinden we in de plannen van de andere 

teams niet terug. Gezien de sterke positie qua informatie en deskundigheid van de FIOD, destijds voor 

de ACC een van de redenen om het financieel rechercheren binnen de politic krachtig te stimuleren en 

het ontbreken van rechtstreekse toegang vanuit het [FT tot de infonnatie van de belastingdienst, is het 

een verdedigbare opzet. Dat die opzet wordt aangetroffen in het team Noord heeft te maken met het felt 

dat hoofd van het IFT afkomstig is van de FIOD. De taken van het C1P zijn in grote lijnen vergelijkbaar 

met die van een FM P. De netwerkfunctie met partners op het gebied van fraudebestrijding is in het CIP 
zwaarder aangezet dan binnen een standaard FMP. De coordinator van het CIP is een soort promotor 
van het team. 

( Opsporings- 	Projectvoor- 
afdeling j 1 t bereiding 

Hoofd IFT 

FIGUUR 9: ORGANOGRAM IFT-/OM-FRAUDETEAM NOORD 
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Per 1 maart 1999 heeft het OM-fraudeteam een structurele status gekregen binnen het arrondisse-

mentsparket Groningen. Het aan dit fraudeteatn toebedelen van een expertisecentrum fiscaliteit past in 

de lijn van de samenwerking met de FIOD (Ministerie van Justitie, 14 juni 1998, 40). Ter verbetering 
van zijn informatiepositie heeft het IFT geinvesteerd in de CID van het regiokorps Groningen. Het team 

betaalt een fte en krijgt daarvoor 50 % van de capaciteit van twee CID-ers terug. De doelstellingen van 

het zogenaamde CID-koppel zijn te vinden in het 'Huishoudelijk Reglement 1FT-Noord Nederland': 
• Het bevorderen van de instelling van opsporingsonderzoeken door het beschikbaar stellen van rele-

vante gegevens aan algemene opsporingsambtenaren. 
• Het leggen van verbanden tussen CID-gegevens en lopende opsporingsonderzoeken en het op basis 

daarvan gericht verschaffen van informatie aan algemene opsporingsambtenaren. 
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Het IFT-Noord is stcrk ontwikkelingsgericht. Een nieuw `Structuur- en formatieplan interregionaal 

fraudeteam Noord-Nederland' (9 juni 1999) vormt de basis voor het IFT in zijn definitieve vorm. Daarin 

wordt er vanuit gegaan dat het IFT alle vonnen van fraude gaat behandelen (pag. 6). Als nieuw struc-

tuurelement heeft het IFT een eenheid toegevoegd die zich uitsluitend bezig houdt met projectvoorbe-

reiding. Samen met het FMP en het expertisecentrum vormt deze nieuwe eenheid de afdeling Informatie 

en Expertise. Het FMP is ondergebracht bij het IFT maar wordt betaald en aangestuurd door het OM 

fraudeteam. 

Het IFT en het OM-fraudeteam zijn gehuisvest op dezelfdc locatie (in combinatie met het RIF). 

18.2.3 De structuur van het IFT-Noord-West 

In het plan van aanpak is uitgegaan van een fonnatie van 23 fte's verdeeld over een fraudemeldpunt, 

opsporingsafdeling en een expertisecentrum. Er is aanvankelijk geen invulling gegeven aan het fraude-

meldpunt op basis van de verwachting dat de zaken toch wel zouden komen en vooral moeten worden 

gedraaid. Het IFT kon zich dat pennitteren vanwege de bestaande relatie naar het Landelijk Loket en de 

bancaire sector waardoor zaken op dit fraudeveld al gestroomlijnd werden aangeleverd. 

Bij de CID van het beheerskorps heeft het IFT ondersteuning ingekocht voor 1 mensjaar. In de vorm 

van een 'bovenwereld-koppel' krijgt het IFT deze capaciteit terug (2 x 0,5 fte). Het team kent geen 

afzonderlijk expertisecentrum. De expertiseontwikkeling is toegewezen aan koppels van politiemensen 

die zijn belast met de opsporing. Verschillende vonnen van bancaire fraude zijn op deze manier qua 

expertisevonning weggezet (zie hoofdstuk 21). 

In de oorspronkelijke situatie was het de bedoeling dat ook de politieregio Utrecht in het team zou 

gaan participeren. Uiteindelijk heeft Utrecht er voor gekozen om niet mee te doen aan de huidige 

samenwerkingsvonn. Als praktisch argument heeft daarvoor de reisafstand naar de plaats van vestiging 

van het IFT gegolden. A Is mogelijke oplossing daarvoor werd in een interne beslispunten-notitie van de 

beheersregio Noord-Holland-Noord (16 februari 1998) voorgesteld om te gaan werken met een opera-

tionele unit in Noord-Holland en in Utrecht. Op basis van meer principiele argumenten heeft de korps-

chef van Utrecht toch afgezien van deelname aan het IFT. De belangrijkste waren: 

• bezwaar tegen het in beweging komen van regio's en arrondissementsparketten op basis van het 

extra geld, in plaats van de prineipiele keuze te maken om meet: aan horizontale fraudebestrijding 

te pan doen; 

• twijfel of dc omvang van de (middel)zware fraude wel de oprichting van alzonderlijke teams zou 

rechtvaardigen: 

• de positieve ervaringen met de projectmatige ontwikkeling van financieel rechercheren in het 

Utrechtse, waardoor bij voorkeur de versterking werd gezocht van de eigen recherche met een ver-

ankering daarvan in de districten, in plaats van te investeren in een bovenregionale voorziening met 

een te verwachten grotere afstand tot die districten. 

Het IFT en het OM zijn op dezelfde locatie ondergebracht. Voor het OM doet zich de bijzondere 

omstandighcid voor dat het alleen beheersmatig is aangesloten bij bet arrondissement Alkmaar. Dat 

gceft o.a. problemen bij de planning van zittingseapaciteit. 
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18.2.4 De structuur van het IFT-Oost 

Het IFT bestaat fornieel alleen uit een politiedeel. In tegenstelling tot de andere 1FT's is het geves-

tigd buiten het beheerskorps, in Deventer. Het OM is op een afzonderlijk locatie ondergebracht in de 

fraude-unit Oost (FUO) te Zutphen. De meeste medewerkers waren bij het IFT in dienst per 1 mei 1998. 

Het 1FT-Oost kende aanvankelijk geen CIE-koppel omdat het moeilijk was binnen de regio's een kop-

pel te vinden met voldoende financiele expertise. Speciale opleidingen zouden vervolgens noodzakelijk 

zijn, terwijI door de andere teamleden die opleidingen niet gevolgd zouden kunnen worden. Men was 

ook van mening dat met CID-informatie verhoudingsgewijs weinig gebeurt. Uiteindelijk is alsnog geko-

zen voor het onderbrengen van een financieel rechercheur binnen de CIE van het beheerskorps Twente. 

Deskundige verz. fraude (1) 
Deskundige IE-fraude (1) 
Administratief medewerker (1) 
Medewerker p&o (0,3) 

1 	 I.  Financieel 
Groepschef (1) 	 deskundige (0,5) 
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Oust heeft met het oog op de beeindiging van de pilotfase het toekomstplan 'Op weg naar eon per-

manent IFT' (15 maart 1999) ontwikkeld. Het team ontwikkelt zich naar een multidisciplinaire eenheid 

die zich richt op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Ms gevolg van de beschik-

baarstelling van minder geld dan was verwacht, gaat het team uit van ccn verlaging van de maximale 

sterkte naar 20 fte.'s. 

18.2.5 De structuur van het IFT-Zuid 

Er is in het cerste jaar veel energie gestoken in discussie over de vormgeving van het team en het 

horizontaal convcnant. De korpschefs in de regio voelden Cr nict voor om bun mensen grote reis-afstan-

den te laten atleggen naar de vestigingsplaats van het IFT, ten koste van veel reistijd en weinig effec-

tieve aanwczigheid in het team. Ook voorzagen zc dat een concentratie van het IFT op Oen plaats ten 

koste zou gaan van de binding met de politieregio's. Team en regio's zouden zich van clkaar vervreem-

den. De aandacht voor fraudebestrijding in de regio's zou kunnen afnemen (' want daar hcbben we toch 

con team voor'), en het team zoo een eigcn !even kunnen gaan leiden met tc weinig oog voor de belan-

gen van dc deelnernende regio's. Dat zou volgens de korpschefs de algemenc doelstelling 'het binncn 

drie jaar verankeren van financieel rechercheren in de regio's' niet ondersteunen. 

Uiteindelijk volgt de formatie van het team Zuid de basisstructuur, alleen is de opsporingsafdeling ver-

spreidt over de deelnemende regio's. De leiding van het IFT, het FMP, het expertisecentnim en het OM 

zijn ondergebracht op Oen centralc locatie. 
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De structuurvariant die door de deelnemende convenantpartners is gekozen voor het IFT-Zuid, heeft 

tot een stevige discussic geleid met de Unplementatiestuurgroep, op basis waarvan de instroom door de 

politieregio's in het team tijdelijk is gestaakt. Uit het gespreksmateriaal blijkt dat de implementatie-

stuurgroep de spreiding van de IFT-recherchcurs over de regio's atkeurde omdat juist het tekort aan 

aandacht voor fraudebestrijding in de afzonderlijke regio's en arrondissementsparketten de aanleiding 

was 0111 tot een IFT-structuur te komen. Bovendien zouden juist middelzware en zware fraudeonder-

zocken de regiogrenzen overstijgen en om eon gezamenlijke aanpak vragen door eon groter aantal 

rechcrcheurs. De itnplemcntatiestuurgroep achtte de kans groot dat doze zaken niet zouden worden 

opgepakt vanuit de regio's. De Unplementatiestuurgroep maakte zich tenslotte zorgcn over de deskun-

digheidsoverdracht tussen teamleden onderling en vanuit het expertisecentrum naar de teamleden. Het 

merendcel van de respondenten zet inhoudelijk vraagtekens bij de stnictuurkeuze van Zuid, tnaar vindt 



gelijktijdig dat het IFT moet worden beoordeeld op de resultaten waar het uiteindelijk om gaat. Anderen 

brengen daar tegenin dat gezien de grote gelijkenis met de situatie van voor de komst van de I FT's, er 

te weinig condities zijn om het gewenste resultaat te kunnen halen. 

Met het opheffen van de experimentele status van het IFT is gepoogd om de IFT-medewerkers in 

dienst te laten treden van het beheerskorps. Ook dit is door de korpschefs van de betrokken regio's niet 

geaccepteerd. 

18.2.6 De structuur van het IFT-West 

Het IFT-West is operationeel per 1 april 2000. Het kent een CIE-constructie met het beheerskorps 

zoals besproken bij de het IFT-Noord. Het FMP en het expertisecentrum maken deel uit van het OM-

fraudeteam dat is ondergebracht in het FEM-team van het parket in Den Haag. 

De opsporingsafdeling wordt binnen het team aangeduid met `frauderechercheteam' en staat onder 

beheer van de regio Hollands-Midden. Daaraan ligt mede het argument ten grondslag dat de politiere-

gio Haaglanden al het beheer voert over het kernteam. Het politiedeel van het team is als herkenbaar 

tactisch onderdeel ondergebracht bij de dienst Recherchezaken van het beheerskorps. De kwaliteitsbe-

waking van het frauderechercheteam is een verantwoordelijkheid van het Operationeel Recherche 

Overleg van de regio HoIlands-Midden. Dit overleg staat onder leiding van het hoofd van de bijzonde-

re zakenunit van het OM. 
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18.2.7 De structuur van het IFT-Zuid-West 

Het IFT-Zuid-West is nog niet operationeel. Het I FT-i.o. is voornemens om het fraudemeldpunt en 

fraude-expertisecentrum in te bedden in de organisatie van het arrondissementsparket Rotterdam, unit 

Zwacri. De opsporingsafdeling zal onder beheer staan van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Het 

team is ondergebracht bij de Specialistische Eenheid van de Regionale RechercheDienst van het 

beheerskorps. Binnen de specialistische eenheid is de expertise op het gebied van financieel recherche-

ren geclusterd in de vorm van de Financieel Economische Unit. Een deel van de reeds bestaande exper-

tise van deze unit heeft betrekking op de aandachtsvelden `Algemene fraude' en `Fraude in het be-

talingsverkeer'. 

18.2.8 De structuur van het IFT-Centrum -West 

Het IFT was per 30 april 2001 nog niet van start gegaan. Het zal worden geintegreerd binnen het 
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Bureau Financieel Economische Recherche dat weer dee! uitmaakt van de Dienst Centrale Recherche. 

Alzonderlijk is het IFT niet identificeerbaar en verspreidt over de taakvelden: 

• Recherche tactischc expertise. 

• Recherche financiele expertise. 

• • Digitale expertise. 

• Milieu expertise. 

• Financieel economische expertise. 

• Juridischc expertise. 

• Rechercheondersteuning. 

• Lciding. 

Geiniddeld zal jaarlijks een inzet plaatsvinden van 21 fte op !FT-waardige zaken. 

18.3 lnrichting van het LBF 

Het LBF (toen nog LLHF) is per januari 1998 met een minimale bezetting (0,5 fte) aan haar taak 

begonnen. Het LLHF was beheersmatig ondergebraeht bij de DCRI van het Korps Landelnke 

Politiediensten (KLPD) te Zoetenneer. Gekozen is voor feitelijke samenwerking met het Lan&lijk 

CotirdinaticPunt Betalings-verkeer (LCPB) dat eveneens bij de DCRI was ondergebracht en al een taak 

had betreffende fraude in het geld- en waardenverkccr. De gezagsverantwoordelijkheid voor het loket 

ligt bij het Landelijk Parket te Rotterdam. 

Find januari/begin febniari 1998 is de beperkte personele bezetting onderwerp van een interne 

'Voortgangsnotitie Implementatie Landelijk Loket Horizontale Fraudc' (DCRI, 1998). Daarin wordt 

grote druk op het ELI-IF beschreven om qua organisatie en bezetting 'tot de eerste herkenbare voorzie-

ningen te komen'. Als de dric oorzaken van die druk wordcn genoemd: 

• de beoordeling van loket en teams binnen cen jaar; 

• de hoge verwachtingen bij de markt; 

• de plaats van horizontale fraudebestrijding op de agenda van de stuurgroep. 

In mei 1998 verschijnt het concept-implementatieplan (DCRI, 6 mei 1998) waarin wordt geconclu-

deerd dat implementatie conform het oorspronkelijke voorstel niet realistisch is. Als redencn daarvoor 

worden genoemd: 

• de korte looptijd van de pilot, vvat personele investeringen emstig bemocilijkt; 

• de fundatnentele discussie die nog plaatsvindt over de uitgangspunten van het loket; 

• de nog niet ingevulde randvoonvaarden. 

Organisatorisch is het LBF per maart 2000 ondergehracht in de Unit Financieel economische 

Criminaliteit i.o. (UFC) van de dienst Nationaal Recherche Inzicht. In dezelfde unit zijn ook het BLOM 

en Kennispunt Financieel Reehercheren opgenomen. Dc UFC staat onder eenduidig gezag van de het 

landelijk parket, in casu dc landelijk OvJ in MOT-zaken. 

Het LBF bestaat uit 16 medewcrkers waarvan drie op deeltijd basis. 
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FIGUUR 14: POSITIONERING LBF BINNEN KLPD 

18.4 lnrichting van de Landelijke fraudecapaciteit LRT 

KLPD 

Op 14 mei 1997 werd een plan van aanpak opgeleverd, op basis waarvan de minister van Justitie de 

opdracht gaf tot inrichting van landelijke fraudecapaciteit bij het LRT. Op 20 augustus verscheen het 

projectplan landelijke fraudecapaciteit. Per 1 juni 1998 moest de landelijke fraudecapaciteit volledig 

zijn ingericht en operationeel werken. 

Het KLPD was voorstander van inbedding van de landelijke fraudecapaciteit als financiele eenheid 

binnen het LRT, zodat zoveel mogelijk gebruik zou kunnen worden gemaakt van bestaande voorzienin-

gen. De capaciteit werd gezien als aanvulling op de bestaande regionale BFO's. Met als doe de aanpak 

van complexe en (inter)nationale vormen van financiele misdaad (bankfraude, telecommunicatiefraude 

en merkenfraude). Samenwerking tussen korpsen onderling en het KLPD op het terrein van informatie-

uitwisseling, operationele samenwerking en materiele ondersteuning werd gezien als randvoorwaarde-

lijk. De opstellers van het projectplan zagen een combinatie van de verdere ontwikkeling van digitaal 
rechercheren en financieel rechercheren als wenselijk. Op basis van de inschatting door de marktsector 

van de omvang van fraudezaken verwachtte men dat die sector enkele tientallen malen per jaar met 

grote fraudezaken zou worden geconfronteerd. De toewijzing van zaken aan de landelijke fraudecapa-

citeit zou verlopen via het landelijk overleg-, selectie- en toedelingsforum van het LBOM (thans het 

LB F). 

De bemensing van de eenheid zou voor een groot deel verkregen moeten worden door detachering 

vanuit de regionale korpsen voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van aanstelling voor 

onbepaalde duur voor bepaalde functies. De landelijke fraudecapaciteit is niet als zodanig herkenbaar 

ondergebracht in de structuur van de Dienst Recherche Onderzoeken waarin het LRT in 2001 is opge-

gaan. Het betreft een contingent van 30 fte. 
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18.5.1 Structuurkenmerken 

Ecn van de belangrijkste keuzes die bij het ontwerpen van het IFT-concept meer of minder explicict 

is gemaakt, betreft de manier waarop taken op basis van gelijksoortigheid of samenhang zijn gegroe-

peerd in functies en afdelingen. Deze bouwstcnen van de structuur noemt Jagers (1991, 20) structuur-

kenmerken. Hij onderscheidt een drictal structuurkenmerken, waarvan wij cr twee zullen bespreken in 

relatie tot het IFT-concept. Achtereenvolgens zijn dat verbijzondering (de wijze waarop taken en mid-

delen gegroepeerd zijn in afdelingen), en ('e)centralisatie (de mate waarin bevoegdheden en verant-

woordelijkheden hoger of lager in organisatie zijn geplaatst). 

Verbijzondering als structuurkenmerk van het IFT-concept zal worden benaderd met bchulp van het 

thcoretisch kader zoals Rigers dat onderscheidt. De mate van (de)centralisatie wordt besproken aan de 

hand van de praktijktheorie van Fleurke (1997). 

In Noord-West is cr samenvattend beperkt verbijzonderd naar functic. Dat heelt als voordeel dat de 

taakbreedte van de medewerkers toeneemt. Dat kan motivatieverhogend werken naar de medewerkers, 

en voorkomt kwctsbare solo-functics. 

Het LLHF kent cen eenvoudige structuur met maar Con verbijzonderingsvorm: naar het type dienstver-

'ening. 

18.5.2 Verbijzondering naar de dienst 

Selfsupporting: alle taken in een team 

De cerste vonn van vcrbijzondering die we in het IFT-concept tegenkomen is naar de dienst die 

wordt geleverd: horizontale fraudebestrijding. In het oorspronkelijk ontwerp zijn alle voor die dienst-

verlening benodigde activitciten in eon team ondergebracht en uitsluitend gericht op de horizontale frau-

debestrijding: opsporing, vervolging en expertiseontwikkeling. Met als uitzondering de CIE-functie; die 

mag alleen door de CIE van cen regiokorps worden uitgeoefend. De IFT's hebben dat overigens opge-

lost door een medewcrker namens het IFT bij de CIE van het beheerskorps te plaatsen en die ook te 

beta len. 



De concentratie op uitsluitend de bestrijding van de horizontale fraude, geeft de IFT's een grote 

mate van vrijheid in het nemen van beslissingen en onafhankelijkheid in hun functioneren ten opzichte 

van anderen, zoals bijvoorbeeld de regiokorpsen. En dat was ook de bedoeling omdat gevreesd wad dat 

de fraudebestrijdingstaak anders ondergesneeuwd zou raken ten opzichte van de regionale prioriteiten. 

Het ontwerp voor de [FT's heeft kenmerken van een business-unit: vergaand zelfstandig verantwoorde-

lijk voor alle activiteiten rond horizontale fraudebestrijding. Met als voordeel dat ze zo weinig moge-

lijk afhankelijk zijn van anderen omdat alle productiemiddelen 'in eigen huis zijn'. Overigens is dat bin-

nen het [FT-ontwerp minder ver doorgevoerd dan bijvoorbeeld voor de kemteams. De laatste beschik-

ken zelf over observatiecapaciteit en technische ondersteuning. De IFT's zijn daarin afhankelijk van de 

politieregio. Het onderhouden van een goede betrekking met de regio's in het verzorgingsgebied is van-

uit dit oogpunt voor de 1FT's belangrijker dan voor de kernteams. 

De IFT's vertonen ook onderling verschillen in de mate van `selfsupporting'. Het IFT-Noord had 

aanvankelijk een relatief lage bezetting van de opsporingsafdeling (8 rechercheurs). Voor het draaien 

van onderzoeken moesten mensen worden losgeweekt uit de regio's. Dat ging moeizaam en kostte veel 

tijd, zo geven respondenten aan. Bij het opheffen van de exeprimentele status is de opsporingsafdeling 

van het IFT vergroot. 

Potentieel speelt eenzelfde probleem bij het IFT-Zuid. Dat beschikt over een grotere opsporingsafdeling 

bestaande uit 18 rechercheurs, maar die zijn gespreid over de politieregio's in het samenwerkingsge-

bled. Bij een hoog aanbod van grootschalige onderzoeken levert deze structuur beperkingen en zullen 

deze mensen moeten worden onttrokken aan de regio's en aan de onderzoeken die ze daar draaien. 

Complexer ligt het bij de vervolgingstaak. Uit het Interim-advies en de interviews uit de tusseneva-

luatie blijkt de implementatiestuurgroep een sterk voorstander te zijn van integratie van politic en OM 

in een team. Ook de nota Fraudebestrijding 1998-2002 van het kabinet (1998) wijst in die richting.'" 

De feitelijke invulling blijkt anders. Ook is de vervolgingsfunctie het minst uitgewerkt in de plannen 

van aanpak. De verantwoordelijkheid voor die taak is helder: die ligt bij het OM. De vraag is hoe ze 

vanuit het perspectief van een interregionaal samenwerkingsverband beheersmatig is georganiseerd en 

zou moeten worden. Vooral respondenten van het OM stellen in afwijking van het oorspronkelijke uit-

gangspunt, dat de vervolgingsfunctie niet perse binnen het IFT hoeft te worden gelegd. Zij zien geen 

noodzakelijkheid voor integratie met de opsporingsfunctie. Feitelijk verschilt die integratie van team tot 

team. De plannen van de teams Noord-West, Noord en Zuid komen nog het dichtst in de buurt van het 

oorspronkelijke uitgangspunt. Het laatste team heeft daar nog weinig ervaring mee kunnen opdoen 

gezien de bezettingsproblemen waarmee het OM te maken heeft gehad. Binnen het eerstgenoemde IFT 

richt het OM zich (vooralsnog) uitsluitend op de horizontale fraudebestrijding. 

Dat is anders in Noord. Daar is het OM ondergebracht in een afzonderlijk OM-fraudeteam dat bin-

nen het ressort Leeuwarden zowel horizontale als verticale fraude behandelt. Het OM-fraudeteam 

bevindt zich in hetzelfde gebouw als het IFT maar maakt daar geen deel van uit. Bovendien heeft het 

een afzonderlijke expertisecentrum op het gebied van fiscale fraude dat niet samenvalt met het experti-

secentrum van het IFT (alleen horizontale fraude). 

In Oost en West is het OM ondergebracht op een andere locatie dan het IFT. Uit Noord (IFT-Noord, 14 

juni 1999) en van de respondenten die zicht hebben op het IFT-Oost, kwamen ten tijde van de tussene-

valuatie voorzichtige signalen dat de communicatie met het OM op zaaksniveau beter zou kunnen en 

dat het OM zich te weinig liet zien. Zetten wij die constatering af tegen het resultaten van de elektro- 

145 Nota Fraudebestrijding 1998-2002 p. 26: In het kader van een pilot warden in 1998 vier clusters van OM en politic gevornid, tmarbin-
nen de opsporing en vervolging van de horizontale fraude nader wordt uitgewerkt en versterkt.. En op de pagina daarna: 'Ze staan gamut voor 
een kwalitatief hoogwaardige aanpak van de horizantale-fraudebestrijding. op een niveau dal qua opsporingskans ligt boven het gemiddeld 
niveau van de criminaliteitsbestrijding, en ze beschikken oak over vervolgings- en berechtingscapaciteit die nodig is out bij tie bestrijding van 
de verticale fraude een tandje bij IC zetten.. 
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nisch afgenomen individuele vragenlijst, dan scoren de teams waarbij het OM dicht in de buurt van het 

IFT is gchuisvest het hoogst voor wat betrefl de communicatie. Noord scoort van alle teams het hoogst 

en heefl zich de ecrdere kritick kennelijk goed aangetrokken. Ten opzichtc van de andere IFT's is de 

score van Oost opvallend negatiel 

Hoe beoordeelt it de communicatie tussen het OM en 1114' JET? (%) 

Goed 

Voldoende 

Matig 

Slecht 

Geen mening 

Totaal* 

84 	 8 	33 

16 	 42 	40 

	

33 	 20 

17 

7 

100 	100 	 100 

71 	 43 

21 	 79 	 38 

7 	 14 	 14 

3 

7 	 3 

99 	 100 	 101 

* DOOR AFRONDINCIEN TELL EN DE PERCEN1ACES NIET EXACT LDT 100 OF 

De conclusic dat een OM dat dichtbij het IFT is gehuisvest, positief uitwerkt op de communicatie 

is gerechtvaardigd. Parallel aan dezc uitkomst blijkt ook de samenwerking met het OM positiever tc 

worden crvaren in de teams die dicht tegen het OM aan zijn gehuisvest. 

Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen uw JET en het OMfraudeteam? ( %) 

MERE 7Z119 THEri 
Good 

Voldoende 

Matig 

Slccht 

Geen mening 

Totaal* 

74 	 20 

26 	 17 	 73 

83 	 7  

71 	 14 	 39 

29 	 57 	 41 

14 	 18 

14 	 3 

100 	100 	100 	100 	 99 	 101 

• 000E AFRONDINGEN 1/ LI EN DE PERCENTAGES NI IF EXACT TO I IOU OP 

Dc uitslag van de overigens niet achtcr elkaar gestelde vragen, laat eenzclfde beeld zien. Vestiging 

van IFT en OM in elkaars nabijheid !weft een positief effect op de onderlinge samenwerking. 

Het risico van inefficientie 

Door de IFT's zich te laten concentreren op een thema blijken ook meerkostcn te ontstaan. leder IFT 

beschikt op basis van het oorspronkelijk concept over alle middelen die nodig zijn voor de fraudebe-

strijding. Over alle IFT's gezien zijn er meer middelen van cen bepaalde soort ingezet dan mogelijk 

noodzakelijk is. Juridische kennis bijvoorbeeld. In het oorspronkelijk plan zou ieder IFT dienen te 

besehikken over een jurist. Dat brcngt het totaal op vier juristen (op een bezetting van ongeveer 100 tie). 

Dit aantal neemt toe tot zeven als ook de grootstedelijke IFT's operationeel zijn. Respondenten geven 

in het kader van het voorbeeld aan, dat er onvoldoendc werkaanbod is voor zoveel juristen. Dat wordt 

door hen geillustrecrd met het left dat uiteindclijk alleen het IFT-Noord voor invulling van dcze forma-

ticplaats hecft gekozcn en het IFT-Zuid in plaats van een jurist hecft gekozcn voor ecn fiscaaleconoom. 
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We stellen vast dat het ontwerpen van het IFT-concept in feite is gelijk gesteld aan het ontwerpen van 

een IFT. Er is niet beoordeeld welk cumulatief beeld ontstaat wanneer die aldus afzonderlijk ontworpen 

1FT's, in samenhang worden bekeken. Dit is een consequentie geweest van de gekozen veranderings-

strategie: ieder I FT maakt een plan voor het eigen team. De afzonderlijke plannen zijn niet beoordeeld 

vanuit een totaalperspectief voor het hele land. In feite is dat een omgekeerde redenering ten opzichte 

van wat de stuurgroep beoogde: `landelijk beschikbare capaciteit met een interregionale inbedding' 

(Interim-advies, 1997, 3). Binnen het I FT-concept is verdere efficientie zeker mogelijk. De functie van 

het Landelijk Bureau Fraude als bedrijfsbureau kan beter worden benut. leder IFT is thans zelf actief 

met allerlei bedrijfsvoeringactiviteiten zoals bijvoorbeeld het maken van managementrapportages en de 

registratie en analyse van meldingen. Op die manier vindt onnodig redundantie plaats, en blijft de ver-

langde stapelbaarheid van I FT-gegevens uit. 

Ontwikkeling van de vraag 

Een IFT is uitsluitend gericht op een beperkt deel van de criminaliteit. Dat heeft als nadeel dat als 

de vraag afneemt, achterblijft bij de prognose, of wanneer er verschuivingen in de markt optreden, het 

bestaansrecht van de structuur snel ter discussie staat. Met name de respondenten die sceptisch tegen-

over het IFT-concept staan wijzen op dit risico. Een organisatie waarvoor een afnemende vraag aan 

diensten dreigt, kan daarop reageren met een aantal strategieen. Taakverbreding is er een van, die we 

ook terugzien binnen de [FT's. Impliciet wordt er al vanuit gegaan dat naast horizontale fraudebestrij-

ding ook de verticale fraudebestrijding aan de IFT's zal worden opgedragen. Als tweede strategic zien 

we dat IFT's hun intakecriteria verruimen. Zeker in de eerste jaren van het bestaan van de IFT's werd 

aan minder zware zaken toch prioriteit gegeven. Meer zaken die door de selectie heen komen, stellen 

het bestaansrecht van het team veilig. Taakverbreding naar andere vormen van fraude is een oplossing, 

maar doet ook de voordelen teniet van sterke concentratie op een taak. Er komt een keuzevraagstuk bij 

(en daarmee een punt van discussie): hoeveel tijd te besteden aan horizontale fraude en hoeveel aan ver-

ticale fraude. Dat vraagstuk zal zich vermoedelijk het eerst voordoen bij de teams die niet als herken-

baar I FT zijn opgenomen in de formatie van een totale afdeling (1FT Zuid-West en IFT-Centrum West). 

Uit onze evaluatie blijkt dat sturing op de IFT's wordt bemoeilijkt wegens het gebrek aan bruikbare out-

putcriteria. De zaaksnorm blijkt op dat punt niet toereikend. Onderbrenging van een IFT in een totaal 

van een afdeling eist een heldere beoordelingsmaatstaf van werkwijze of productie. Bij eerdere intensi-

veringsprojecten op het terrein van milieu en vreemdelingentoezicht is dat het grootste struikelblok 

gebleken, zo komt uit het gespreksmateriaal naar voren. Als gevolg van deze sturingsproblematiek is in 

relatie tot de 1FT's juist gekozen voor sturing op input. 

Het IFT als 'onderneming' 

Een sterke concentratie op een beleidsveld door een team met grote zelfstandigheid roept associa-

ties op met een zelfstandige ondememing. De teams zijn vrijwel volledig selfsupporting. De eigen ver-

antwoordelijkheid en het ondememersklimaat (eigen financiering, verantwoordingslijnen, manage-

mentafspraken, huisvesting) in de IFT's leiden tot een sterke onderlinge band tussen de medewerkers en 

grote identificatie met het eigen onderdeel, zo blijkt uit het de tussenevaluatie en deze eindevaluatie. 

Met als voordeel een slagvaardige organisatie met een sterke doelgerichtheid. Dat brengt overigens ook 

als risico met zich mee dat een IFT een eigen leven gaat leiden naast andere opsporingsinstellingen. 

Verschillende respondenten uit de politieregio's hebben gewezen op dit gevaar van verzelfstandiging 

van de IFT's. Zij vrezen een ontwikkeling van de IFT's tot een soort BOD binnen de politic. De IFT's 

Noord en Zuid zijn zich daarvan het meest bewust en hebben sterk ingezet op de verankering in de 
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regio's. Noord doet dat door alle onderzoeken samcn te draaien met rechercheurs uit de regio's; Zuid 

door de rechercheurs van het 1FT in de regio's te plaatsen. De OM-fraudeteams hebben weinig mocitc 

met een zelfstandige positic naast de arrondissementsparketten. Die parketten overigens ook niet. 

Sterker nog, met de komst van de fraudeteams zijn zij, op een aantal uitzonderingen na, de fraudebe-

strijdingstaak goeddeels kwijtgeraakt. 

Het IFT als onderneming heeft voordelen, maar vraagt wel om extra maatregelen ter overbrugging van 

de afstand naar de regio's in het samenwerkingsgebied. 

18.5.3 Verbijzondering naar functie in de keten 

Binnen het theoretisch ontwcrp van de 1FT's zien we dat gelijksoortige activitciten op basis van hun 

plaats in de keten en de lase van de tc verrichten bewerkingen bij elkaar warden geplaatst. Het fraude-

meldpunt is verantwoordelijk voor de intake, registratic en prioritering; de opsporingsafdeling voert de 

onderzoeken uit; het expertisecentrum systematiseert de ervaringen en stelt dcze weer ter beschikking 

aan andel-en. Ook de vervolgingstaken zijn bijeen geplaatst ook al verschilt de wijzc waarop tussen de 

teams. Her voordeel van verbijzonderen naar functie is de aanwezigheid van grow deskundigheid/ken-

ins per fase in het voortbrengingsproccs. Feitelijk blijken allc IFT's en OM-fraudeteams bun eigen 

variant tc kennen voor wat betreft de organisatie en positionering van keten-afdelingcn. Vanuit die dif-

ferentiatie wordt het being van goedc communicatie en samenwerking tussen ketenpartners (zie vori-

ge paragraaf) groter. 

Politic en OM zijn op zich al voorbeelden van verbijzondering naar functie in de keten. Aileen bin-

nen het OM zien we een verschuiving. Waar het voorheen pas in actie kwain op een door de politic inge-

zonden proces-verbaal, claimt het OM no ook in het stadium van de intake en beoordeling van aangif-

tes een plaats. Nadnikkelijk met de bedoeling om in een zo vroeg mogclijk stadium te beinvloeden wat 

en uiteindelijk op het bord van het OM komt te liggen. De gescheiden verantwoordelijkheid van OM en 

politic blijft, maar we zien qua organisatic van het OM hmar plaats in de keten zich uitbreiden. Voor het 

door de IFT's ontwikkelen van expertise is 'integratie' van OM en politic (en BOD'en en marktpartij-

en) een vereiste, aldus vele respondenten. Opsporings- en vervolgingsdeskundigheid hangcn nauw 

samen, waar het dc kans op succesvolle afronding van onderzoeken betrefl. 

Coordinatieproblemcn vormen het belangrijkste nadeel van verbijzonderde organisatorische func-

tics. OM en politic moeten zich bewust inspannen om de samenhang van de verschillende activitciten, 

gericht op het product fraudebestrijding te garanderen. De functionele opdcling doorbreekt deze samen-

hang. De verbijzondering naar de dienst (fraudebestrijding) en de verbijzondering naar functie (opspo-

ring en vervolging) hebben binncn de organisatiestructuur een tegengestelde werking (Glaser, 1981, 28). 

AIle aanvankelijk bij elkaar gebrachte activiteiten worden doorbroken door de spreiding over politic en 

OM en de vonning van verschillende functies. Het nadeel daarvan kan wordcn beperkt door de opspo-

rings- en vervolgingsfunctie zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen zodat de kans op (infonnele) com-

municatic en afstemming worth vergroot. Dat pleit cr voor om het OM en politic dicht bij elkaar te huis-

vesten; met inachtneming van ieders specifieke veranhvoordelijkheid (zie vorige paragraaf). 

18.5.4 Verbijzondering naar doelgroep 

Naast de cerste twee vormen, zijn de IFT's ook in belangrijke mate verbijzonderd naar de doelgroep. 

Activiteiten die gcricht zijn op een specifieke groep klanten, zijn in de loop van de pilotperiode steeds 

nicer bij een IFT ondergebracht. Het zijn de aan de IFT's toegewczen taakaccenten die stcrk samen- 
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hangen met een bepaalde doelgroep en waarop niet alleen expertise wordt ontwikkeld, maar waarvoor 

ook de intake en registratie van meldingen worden gedaan, het netwerk wordt onderhouden en de 

beleidsvoorbereiding wordt gedaan. Dat heeft als voordeel dat in een onderdeel in principe alle kennis 

aanwezig is over de specifieke doelgroep en de vraagstukken die daar spelen. Op basis van dit voordeel 

is het begrijpelijk dat de OM-fraudetearns als extra taak de beleidsvoorbereiding voor het college van 

PG's, er voor wat betreft het eigen taakaccent bij hebben gekregen. Het fraudeteam heeft immers bij uit-

stek zicht op de wensen en belangen van de bediende doelgroep. Bovendien verkeert zij in een bijzon-

dere positie om die belangen van de doelgroep te beInvloeden. 

Verbijzondering naar doelgroep versterkt de gerichtheid op de klant. De uniciteit van het contact (er 

zijn geen andere IFT's met hetzelfde taakaccent) prikkelt om de eigen deskundigheid op een goed 

niveau te houden. Maar dat werkt alleen als er ook vraag is naar die deskundigheid. En dat hangt weer 

samen met wie men als klant definieert. Het kan ook expertise opleveren die niet wordt afgenomen. Een 

risico is verder dat de [FT's de doelen van het 1FT-concept als totaal ondergeschikt maken aan het ver-

zorgen van de eigen doelgroep. De evaluatie !evert daarvoor geen concrete aanwijzingen op, maar 

respondenten waarschuwen ook in de eindevaluatie voor dit mechanisme. Potentieel bestaat er een risi-

co van wedijveren tussen de verschillende aandachtspunten. Alle IFT's zouden met name hun eigen pri-

maire klant tevreden kunnen willen houden en diens belangen hoog op de agenda plaatsen. De kans op 

onderlinge competitie zal vermoedelijk toenemen wanneer het projectbureau als verbindende factor tus-

sen de I FT's wegvalt bij het beeindigen van het project. Het LBF heeft te weinig gezag om deze rol van 

het projectbureau te kunnen overnemen. 

18.5.5 Verbijzondering naar geografisch verzorgingsgebied 
De planvorming over de spreiding van de [FT's over het land is niet volledig te reconstrueren. Uit 

het onderzoeksmateriaal blijkt dat in zeer korte tijd de structuur moest worden vormgegeven. Aansluiten 

bij bestaande ontwikkelingen en pragmatisme waren het devies bij de verdeling. De exacte verdeling 

was volgens respondenten ook minder belangrijk geworden omdat de IFT-capaciteit landelijk zou moe-

ten worden ingezet. 

In het Noordelijk ressort bestond sinds 1993 binnen de ZM al een Noordelijke Fraudekamer (in feite 

een nog verdergaande vorm van verbijzondering naar functie in de keten). Het OM in de drie arrondis-

sementen was al bezig daarop met een eigen samenwerkingsverband aan te sluiten met als centraal punt 

het OM-Groningen. In het Oosten werkten de arrondissementsparketten van Almelo, Zwolle en Zutphen 

al samen in de fraude-unit Oost, met Zutphen als plaats van vestiging. Gezien de samenstelling van het 

ressort, werd aansluiting van het arrondissement Arnhem logisch gevonden. In het Noord-Westen waren 

het de politieregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord die al met elkaar in gesprek waren 

over samenwerking. De regio's Kennemerland en Utrecht werd gevraagd zich hierbij aan te sluiten. In 

het Zuiden bestonden er al allerlei overlegvon -nen tussen de vijf politieregio's. De arrondissementspar-

ketten Middelburg en Breda waren bovendien in gesprek over mogelijke samenwerking. Tussen de 

rechtbanken en arrondissementsparketten in Roermond en Maastricht werden besprekingen gevoerd om 

te komen tot een soort fraudekamer in navolging van het Noordelijke ressort. De overblijvende kleine-

re politieregio's zouden zich kunnen aansluiten bij &en van de grote steden. 

Daannee is de keuze voor het beheersmatig onderbrengen van de IFT's bij een specifiek regiokorps en 

het zowel beheers- als gezagmatig onderbrengen bij een arrondissementsparket, nog niet verklaard. Uit 

het gespreksmateriaal komt naar voren dat er is geruild: het ene parket bijvoorbeeld milieu, dus een 
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ander de horizontale fraude; het ene korps een kernteam, dus een ander het IFT. Met als motief het hand-

haven van een noodzakelijk geacht machtsevenwicht tussen de regio's onderling en de arrondissement-

sparketten onderling (checks and balances). Het concentreren van bovenlokale voorzieningen op Cell 

plants zou dit machtsevenwicht verstoren en leiden tot verschillende regio's en parketten met qua taak 

een verschil in zwaarte en als gcvolg daarvan mogelijk ecn grotere stem in besluitvormingsprocessen. 

18.5.6 Hypothesevorming 

Op basis van het onderzoeksmatcriaal in combinatie met de organisatiekundige theorie komen we 

met betrekking tot de WI's tot een aantal hypotheses. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat 

het om een gevalsstudie gnat. 

Len sterke mate van deconcentratie van een team zal hogere coordinatie en communicatiekosten met 

zich meebrengen. Het lerend effect  op de team leden van informele uitwisseling en onderlinge bijstand 

zal minder zijn. Als compensatie zal dat vragen cm een hogere individuele opleidingsinspanning. 

Het did?! bijeen huisvesten van politic en OM hang een posit/el effect op de onderlinge communicatie 

en samenwerking. 

lice minder een JET als herkenbaar onderdeel in een bestaande voorziening wordt gengegreerd, des te 

belangrijker word, bet om de prestaties van dat virtuele 1FT' re kunnen meten aan de hand van indica-

toren en prestatiealSpraken. 

De /FT's zijn te klein on? volledig selfiupporting te zijn. Het dc/en van voorzieningen maakt hen minder 

kit etsbaar maar ook minder onafhankelijk en daarmee minder )(lathe" 

een difinse verantwoordelijkheidsdefinitie voor het FMP en het expertisecentrum is het belting van 

een goede conzmunicatie en samenwerking tussen politic en OM groter 

Rif een hoog aanbod van zwargfraudezaken is de structuur van het IFT-Zuid minder effectiefwegens de 

spreiding over de regio's (ondanks het hebben van de grootste opsporingsafdeling). 

De hypotheses en de onderbouwing in de voorgaande paragrafen zijn ook bruikbaar om in te schat-

ten wat Cr zou kunnen gebeuren als de IFT's worden ondergebracht in een kernteam of cen grootstede-

lijk korps. Zolang Cr geen manieren zijn gevonden om de prestaties van de IFT's uit tc drukken in meet-

bare en door de I FT's beInvloedbare criteria, zal het noodzakelijk blijven om op input te sturen en het 

I FT als herkenbarc eenheid te positioneren. 

18.6 Het structuurkenmerk (de)centralisatie 

18.6.1 Introduche van de beleidstheorie 

Dit hoofdstuk ving aan met een introductic van de motieven van waaruit bij politic en OM cluste-

ring van capaciteit en voorzieningen op het bovenregionaal werd ingegeven. Een steeds terugkerend dis-

cussiepunt in relatie tot het IFT-concept (en tot de wijze van organiseren van de bovenregionale recher-

che) is de meest optimale schaal waarop bepaaldc taken moeten worden gedefinieerd. Die daarover ver- 
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schenen rapportages inclusief het meest recente Rapport Van Riessen, vertrekken vooral uit normatieve 

opvattingen over de juiste schaal van organisatie. 

Decentralisatievormen 

Bestuursniveau: \ 
Regionaal/bovenregio-

naal/nationaal 

iReikwijdte van de taak I 

Condities 

Kenmerken 
fraudebestrijding 

7 
Moeilijkheidsgraad 

Aard 
beleidsprestaties .. r . 

Kenmerken terrein 
horizontale fraude 
	 J 

FIGUUR 16: ANALYSE-MODEL DECENTRALISATIE (NAAR FLEURKE, 1997) 
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De vraag is in hoeverre vanuit de wetenschap uitspraken kunnen worden gedaan over de schaal 

waarop de IFT's zijn gepositioneerd. Daarvoor hebben wij aansluiting gezocht bij het analyse-model 

zoals Fleurke (1997) dat heeft ontwikkeld op basis van een meerjarig onderzoeksprogramma naar de 

effecten van overheidsdecentralisatie op de beleidsterreinen leerlingenvervoer, bijzondere bijstand, 

regionale woonsubsidies en het parkeerbeleid. 
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Waar decentralisatie meestal wordt bestudeerd vanuit de ovcrdracht van bestuurstaken van de cen-

trate overheid naar lagere overheden, hanteren wij bet principe omgekeerd: van politiercgio's naar 

IFT's. Fleurke vertrekt in zijn onderzoek vanuit het principc gdecentraal tenzij', maar wij kiezen voor 

een neutrale opstelling. Zijn model hanteren wij als analyse-instrument cm op ecn methodischc manier 

het positioneringvraagstuk van de IFT's in kaart te brengen en te voorzien van opmerkingen. flet ins-

trument hebben wij ingekleurd vanuit de structuur ter bestrijding van de horizontale fraude. 

Decentralisaticredencringen bestaan in het analysemodel uit minimaal drie elementen: 

• de vonn van decentralisatie; 

• de beoogde effecten; 

• de conditics waarondcr decentralisatie plaatsvindt en die van invloed zijn op de beoogde effecten 

eq. leiden tot onbeoogde etTecten. 

Per element onderscheidt het model dimensies, of kenmerken. Gezamenlijk vormen ze het analyse-

model zoals op de vorige pagina is weergegeven. Aan de hand van het analysemodel zullen wij het IFT-

concept beoordelen op effectivitcit. 

18.6.2 De IFT's als vorm van decentralisatie 

Het bestuursniveau 

Deze dimensie betreft het organisatienivcau waaraan dc taak van de fraudebestrijding wordt over-

gedragen. In de situatie van de IFT's is dat we] en niet een fonneel bestuursniveau. Wel, omdat de IFT's 

zijn ingebed in een politieregio en daannee onder de autoriteit vallen van die regio en het daarover 

gestelde gezag. Niet, omdat ten behoeve van meerderc politieregio's en arrondissementen wordt 

gewerkt waarover als totaal geen gezag is gcsteld. De aanyankelijke weigering van een aantal korpsbe-

heerders cm de oprichtingsconvenanten te ondertekenen was gebaseerd op het laatste. Naar de mening 

van de korpsbcheerders ontbrak het aan een bestuurlijke pendant op het bovenregionale niveau, terwiff 

die op het niveau van de eigen regio wel voorhanden was. 

Voor wat bctreft de IFT's gaat het derhalve cm de overdracht van taken van het regionale niveau naar 

het bovenregionale, terwiff de vcrankering plaatsvindt binnen de regionale structuun 

De reikwijdte 

Formed wordt de taak ter bestrijding van de horizontale fraude niet in zijn geheel overgedragen. In 

het verticale convenant dat de oprichting van de IFT's formaliseert, staat dat de IFT's een surplus vor-

men op hetgeen in de politieregio's en arrondissementsparketten al wcrd gedaan aan de bestrijding van 

de horizontale fraude. Een deel van de bestrijdingstaak blijft dus berusten bij de regio en het arrondis-

sement. In de praktijk lijkt op basis van twee argumentaties wet degelijk sprake van volledige overhe-

veling van de taak: 

• een pragmatische argumentatie; de politieregio's deden zo weinig aan de bestrijding van horizonta-

le fraude dat cell surplus op weinig, de facto ncerkomt op het overhevelen van de taak; 

• een formele argumcntatie; in het geval van verschillende arrondissementen worden de fraudeteams 

betaald voor het overnemen van die taak, of de taak wordt geruild voor een andere. 

De mate van centrale programmering 

Geredeneerd vanuit deze dimensie staan de IFT's onder invloed van drie directe vormen van pro-

grammering op de fraudebestrijdingstaak. Vanuit het centrale niveau, het decentrale niveau en het hori-

zontale niveau. De beinvloeding verloopt primair via onderzoekskeuzes en het al dan niet ter beschik- 
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king stellen van middelen. 

- zaaksnorm 
- middelen 

Politieregio 

- zaakskeuze 
- middelen 

- zaakskeuze 
OM-Fraudeteam 

FIGUUR 17: PROGRAMMERINGSCONFIGURATIE ROND DE IFT's 

- keuze-criteria 
- richtlijnen 

- zaakskeuze 
• middelen 

Binnen de programmeringsconfiguratie heeft de invloed van de centrale overheid voor de IFT's niet 

veel betekenis. De zaaksnorm is als sturingsinstrument moelijk bruikbaar vanwege de uiteenlopende 

zwaartes van zaken op een klein totaal aan zaken. De middelen worden vrijwel vanzelfsprekend toege-
kend. De rol van politieregio is sterker gespeeld. Een aantal IFT's kent een interregionaal prioriteiten-

overleg waarin onderzoekskeuzes worden voorbesproken alvorens ze in het landelijk VP0 worden inge-

bracht. Die beinvloeding verloopt met name in psychologische zin. Zodanig dat binnen IFT-kringen het 

afstand nemen van de politieregio's wordt gezien als zelfmoord. Die zienswijze is alleen juist wanneer 
het IFT een sterke afhankelijkheid kent van de regio bijvoorbeeld voor het verkrijgen van middelen. 

Bestaat die afhankelijkheid niet, dan kan het 1FT goed functioneren aan de hand van de landelijke taak-

stelling. 

Aard en omvang van het beleidsinstrumentarium 
Onder deze dimensie begrijpen we welke instrumenten de IFT's ter beschikking hebben gekregen 

om in het fraudeveld interventies te plegen. In beginsel is dat instrumentarium hetzelfde als waarover 

men op regionaal niveau beschikt. 

18.6.3 De condities zoals van toepassing op de IFT's 

Moeilijkheidsgraad van de fraudebestrijding 
Ingewijden binnen de bestrijding van de horizontale fraude uit de marktsector en op strategisch 

niveau daarbuiten, geven aan dat het bestrijden van het overgrote deel van de horizontale fraude geen 

hoge mate van deskundigheid en expertise vereist omdat deze fraude niet complex is. De medewerkers 

in de uitvoering zijn van mening dat de IFT-zaken complexer zijn dan reguliere recherchezaken. 

Aangezien de IFT's bij de start niet volledig hebben kunnen werven op het gewenste functieniveau, is 
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gekeken of deze vraag ook anders is beantwoord naannate iemand meer of minder jaren recherche-crva-

ring heeft. Bij minder crvaringsjaren heeft men logischerwijs een beperkter referentiekader en zoo men 

wellicht zaken eerder als zwaarder bcoordelen. Dit verband is niet gcvonden. 

Hoe heoordeelt u de complexiteit van de IFT-zaken ten opzichte van de reguliere recherchezaken? (1) 

1FT Noord 	1ET Oust 	!FT 'Loki IF!' N.West 	IFT West 	Totaal 

n=19 	n=12 	n=15 	11=14 	 11=14 	n=72 

Complexer 	90 

Vergelijkbaar 	10 

Eenvoudiger 

Geen mening 

67 	 47 	 57 	 86 	 70 

33 	 33 	 36 	 14 	 24 

13 	 3 

7 	 7 	 3 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

Mede afgaande op de productie van de IFT's en de mate waarin een team als bijvoorbeeld het IFT-

Zuid met zijn kleinere eenheden zaken weet aan te pakken, komen wij tot de voorzichtige conclusie dat 

de IFT-zaken qua zwaarte ook bchandeld zouden kunnen wordcn op regionaal niveau. 

De aard van de door de IFT's te leveren prestatie 

De prestatie van de IFT's bestaat uit meerdere componenten: preventie, opsporing, vervolging, 

expertiseopbouw, netwerkbeheer en belcidsvoorbereiding. Door de verwevenheid, landelijke betekcnis, 

en het gewicht van de partners waarmee wordt samengewerkt (BOD'en, marktpanijen) is het I FT als 

geheel en de oingeving waarin wordt gefunctioneerd, redelijk complex. Aan dc internationale compo-

nent (behalve in operationele zin) is tot nog toeweinig invulling gegeven. Daarin verschilt een 1FT ook 

qua complexitcit in verhouding tot bijvoorbecld een UMS (zie hoofdstuk 23). 

'Omstreden heid: 

Dit kenmerk betreft de [nate vvaarin de definitie van horizontale fraude als maatschappelijk pro-

bleem, en opvattingen over haar oplossing, omstreden zijn of niet. Het feit dat in de politieregio's en 

arrondissementsparketten geen prioriteit wordt gegeven aan de bestrijding van horizontale fraude, ter-

wijI de centrale ovcrheid van de noodzaak daartoe lijkt te zijn overtuigd, geeft al lets weer van omstre-

denhcid. Daarbij gevoegd vindt een deel van het onderzoeksveld het vooral een preventieve taak van de 

marktpartijen om fraude te voorkomen. Veelvuldig worth in dat verband het voorbeeld aangehaald van 

de creditcardmaatschappijen die in de ogen van de betrokken respondenten cenvoudig' een kosten-

baten analyse maken van wat preventie kost en oplevert. Die van in het nadeel uit van preventie. En tot 

slot zien we omstredenheid terug in bet aangiftegedrag van marktpartijen, die meerdere redenen hebben 

om gebniik ic maken van een aanpak buiten politic en OM (zie hoofdstuk 20). 

Machtsverhoudingen in het netwerk van de IFT's 

De IFT's hebben sterke landelijk georganiseerde `tegenspelers' in de zin van de koepels waarin 

marktpartijen zijn vertegenwoordigd. De mate van afhankelijkheid van deze tegenspelers, voor bij-

voorbeeld het zicht op wat Cr zich aan fraude voordoet, is groot. Oat het om machtige spclers gaat blijkt 

uit cell van de aanlcidingen tot het instellen van het IFT-concept (het bezock van vertcgenwoordigers 

van marktpartijen aan de minister van Justitie). En tot slot blijkt het uit het speel veld, dat worth `gecon-

troleerd' door de marktpartnen en dat voor een groot deel bepalend lijkt voor de sociale en cconomische 
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ordening in het land. De medespelers maken indruk op 1FT's, OM-fraudeteams, maar ook op het colle-

ge van PG's. Mede door gebrek aan alternatieven is het voor die overheidsvertegenwoordigers moeilijk 

om vast te houden aan met de marktpartijen gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het aanleveren van 

aangiftes. Ook wanneer die afspraken niet geheel worden nagekomen. 

Professionele normen 

In een professionele omgeving treden gedeelde normen in plaats van regels. Naarmate de profes-

sionaliteit sterker is, kan het I FT-veld met minder regels, afkomstig van bijvoorbeeld de centrale over-

held, toe. Het veld zien wij als behoorlijk professioneel. Wanneer de IFT's zich filet verder hadden geo-
rienteerd dan de minimale aanwijzingen uit het convenant en de tegenstrijdige en onvolledige plannen 

uit het Interim-advies en Zicht op Fraude, dan was men niet zo ver gekomen als nu. De IFT's hebben 

een hoge mate van betrokkenheid bij hun opdracht en nemen die serieus. Dat is ook wat de marktpar-

tijen terugkoppelen. De IFT's verschillen in de mate waarin die professionaliteit ook wordt neerge-

schreven. Het 1FT-Noord gaat daarin het verst. 

Externe effecten 

Het gaat hierbij om twee soorten externe effecten: 

• van beslissingen van de ene bestuurlijke instantie op de andere; 

• van beslissingen op het ene beleidsterrein op de gang van zaken op andere terreinen. 

Het veld van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit kent inmiddels veel spelers: markt-

partijen, BOD'en, expertisecentra, .toezichthouders, een LRT/DRO, politieregio's, het landelijk parket, 

arrondissementsparketten, het FEC, het Functioneel OM, het college van PG's, de RvHc, het korpsbe-
heerdersberaad. De lijst is filet uitputtend en de besluiten van deze instanties werken niet allemaal even 

sterk door, maar de externe effecten op het beleidsveld horizontale fraude en de differentiaties daarbin-

nen zijn legio. Afgaande op ons onderzoek, vormen de BOD'en de spelers met de meeste invloed. 

Het financieel klimaat 

In een periode waarin het allemaal financieel wat minder gaat, zullen de effecten van decentralisa-

tie anders zijn dan wanneer dezelfde of zelfs meer middelen beschikbaar komen. Ondanks dat het eco-
nomisch wat minder lijkt te gaan (of juist dankzij) is op centraal niveau de politieke en bestuurlijke aan-

dacht voor fraudebestrijding groot. Dat geldt filet voor het lokale niveau. Worden de IFT's voor hun 

middelen van dat niveau afhankelijk, dan zullen ze niet lang blijven bestaan. De voortekenen zijn dat 

de centrale overheid in de plannen voor het nieuwe kabinet (2002-2006) tot nog verdere intesivering van 

de fraudebestrijding besluit. De financiele condities zijn derhalve gunstig te noemen. 

18.6.4 De effecten van de keuze voor IFT's 

Uiteindelijk gaat het er om wat met de keuze voor een bepaalde decentralisatievorm, onder bepaal-

de condities aan effecten wordt bereikt. Daarin ligt het oordeel over het IFT-concept besloten. De 
beleidstheorie van Fleurke omvat acht bestuurlijke effecten, waarbij de mate waarin de een ten opzich-

te van de ander gewicht krijgt ook varieert met de gekozen decentralisatievorm. 

Maatwerk 

Hieronder wordt verstaan dat de organisatie van de fraudebestrijding moet plaatshebben op het 

niveau waarop de fraude zich voordoet. Maatwerk vraagt om differentiatie en variatie van het 1FT-han-

delen. Zijn groeperingen interregionaal actief, dan moeten ze volgens het principe van maatwerk inter- 
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rcgionaal worden aangepakt. Maar concentreert de delictvom) zich in een bcperkt gebied, dan kan regio-

nate aanpak geboden zijn. Naarmate de afstemming op de eigcn aard van een fraude van belang is, kan 

maatwerk inhouden dat op het nivcau wordt ingczoomd waar dat fraudegeval zich voordaet. Een goed 

voorbeeld van dat laatste is het fenomeen acquisitiefraudew. Uit nader ondcrzoek van het IFT-Noord 

bleck dcze fratidevorm zich te concentreren rand cen groep in de provincie Groningen. In beginsel had 

dit door de politieregio Groningen kunnen worden aangepakt, maar het is een samenwerkingsverband 

gewarden waarin bijvoorbeeld ook het RIF participeert. 

Dc beleidstheorie veronderstelt een eenduidig positief verband tussen deccntralisatie en maatwerk. 

Hoe gedecentraliseerder de structuur van de horizontale fraudebestrijding, des te pluriformer het aan-

bod kan zijn. Het ontstaan van de IFT's was juist een gevolg van een behoefte aan unifonnitcit. Daarbij 

stond als klant de marktpartij voorop. De per regio's verschillende benadering (maatwerk) was het 

vraagstuk dat met centralisatie werd opgelost. Vanuit het perspecticf van de marktpartijen, de BOD'en, 

het college van PG's en een deel van de OM-fraudeteams moet Cr naar een hoger niveau warden gecen-

tratiscerd. Met deconcentratie van diensten in het land hebben zij geen moeite. 

Integrale beleidsvoering 

Het voorgaande vomit al een opstap voor een ander effect. Decentralisatie is effectiever wanncer 

bestaande vcrkokering wordt doorbroken. Op verschillende manieren lijken de IFT's aan dit aspect bij 

te dragen. Schotten tussen marktpartijen onderling (telecomoperators) en schotten tussen marktpartijen 

en de overhcid worden steeds transparanten loch vindt de aanpak van fraude als maatschappelijk pro-

blem nog niet vanuit de juiste seetoren en disciplines gecoordineerd plaats. Er zijn nicuwe schotten bij-

gekomen. De politieregio's en arrondissementsparketten kunnen met de komst van de IFT's gelegiti-

meerd niets doen. De samenstelling van de expertisecentra is nog veclal monodisciplinair. Er zijn nog 

tal van verschillende expertisecentra naast elkaar acad. De aetiviteiten van alle actoren verlopen nog 

tang niet op elkaar afgestemd of gecoordincerd door een cenduidig OM. 

Volgens de beleidstheorie bclemmeren horizontale en verticale differentiatie van de taken en 

bevoegdheden een integrate beleidsvoering. Horizontale differentiatie betreft de spreiding van taken en 

bevocgdhcden betreffende de fraudebestrijding over verscheidenc instanties binnen eon bestuursniveau 

(dat van de !FT's). Dat blijkt ook uit de vele afstemming die moet plaatsvinden tussen de IFT's. flat 

worth weer gecompenseerd door het toewijzen van taakaccenten aan de IFT's. Zij het dat de IFT's niet 

exclusief op dit taakaccent actief zijn. Verticale differentiatie verwijst naar de spreiding van taken en 

bevoegdheden over verschillende bestuursniveaus. Een voorbeeld daarvan is het IFT in rclatie tot het 

LRT op landelijk nivcau. De beleidstheorie gaat er vanuit dat coneentratie van bevoegdheden bij een 

bestuurlijke instantie ccn noodzakelijke voorwaardc vomit voor cchte integratie. In de praktijk van de 

IFT's had dat zowel in de ontwikkelfase als de implementatiefase de stuurgroep kunnen zijn of een 

PG/hoofdofficier-portefeuillehouder fraude. Daardoor zijn Cr zcker kansen gemist op effcctievere 

beleidsvoering tussen IFT's, tussen IFT's en OM-fraudeteams; tussen IFT's en BOD'en; tussen IFT's en 

LRT en tussen IFT's en marktpartijen. 

Slagvaardigheid 

Het gaat hicrbij om de vraag in hoeverre IFT's en OM-fraudeteams tijdig en adequaat kunnen reagc-

ren op wijzigingen in de maatschappelijke behoefte en eventueel noodzakelijke wijziging van conditics. 

Op het niveau van op zichzelf staande verschijningsvormen van fraude weten de IFT's redelijk snel in 

338 	I 146 Fraude bestaande uit het indienen van eon rectum -  voor prestaties die niet edit geleverd. 



te spelen. Voorbeelden daarvan zijn de fraudes met salarisdiskettes en de fraude door middel van tus-

senrekeningen van minderjarige begunstigden. Alhoewel in het laatste geval de zaak klaar lag bij het 

LBF en pas op de interesse uit het veld kon rekenen nadat een geweldsdelict de aandacht had getrok-

ken. Van fundamentele koerswijzigingen zijn geen voorbeelden en de noodzaak daartoe heeft zich ook 

nog niet aangekondigd. Wel constateren wij dat de 1FT's vooral op de eigen zaken zijn gericht en min-

der worden gebruikt als totaal potentieel dat gericht kan worden op een dreigend maatschappelijk ver-

schijnsel. Er zijn wel re-actieve voorbeelden dat er gezamenlijk wordt opgetrokken zoals in de OLO-

fraudes en de diskettefraudes. Maar men had vanuit een strategische verkenning ook kunnen kiezen om 

bouwfraude eens massaal als speerpunt te kiezen, of bijvoorbeeld fraude in de zorgsector of voedings-
middelenindustrie. 

De beleidstheorie veronderstelt een positief verband tussen decentralisatie en slagvaardigheid. Als 

de politieregio's zouden worden voorzien van instrumenten of hulpbronnen betreffende de fraudebe-

strijding, vergroot dat de slagkracht. Het principe van onderzoeksondersteuning (zie hoofdstuk 16) is 

hierop mede gebaseerd. De mate waarin de IFT's worden geconfronteerd met snelle wisselingen in de 

vraag naar diensten is betrekkelijk. En als het plaatsvindt dan is er redelijke tijd voor voorbereiding. 

Slagvaardigheid vraagt als condities om beleidsruimte en financiele middelen. 

Bestuurlijke efficientie 

De personele inzet en de uitgaven in het kader van bestuurlijk overleg, beleidsontwikkeling, beleids-

ondersteunend onderzoek en materiele voorzieningen worden gerekend tot de bestuurlijke efficientie. 

De effectiviteitsvraag is hoe deze kosten zich verhouden tot de gerealiseerde opbrengst. De titel van de 

tussenevaluatie van de I FT's'" was niet willekeurig gekozen. Rond het IFT-concept is een groot geheel 

aan overlegsituaties gecreeerd. Een greep uit het scala: stuurgroep FR, IFT-overleg, F001, CCF, werk-

groep expertisecentra, werkgroep fraudemeldpunten, (C)TPO, teamoverleg, gebruikersoverleg FRIS, 

VPO, 1PO, werkgroep standaardisatie, expertteam etc. De omvang aan overleggen doet een forse 

slag op op de personele capaciteit van de IFT's, de OM-fraudeteams en het projectbureau FR en levert een 
te grote informatiedruk op voor de teams (voorbereiding, uitwerken, vertaling van afspraken). 

Daarmee is de vraag naar de verhouding tussen kosten en baten niet opgelost. Jaarlijks bedraagt de 
investering in de IFT's en OM-fraudeteams ongeveer 27 miljoen gulden. 

Efficientie van de kosten voor producten en diensten 

Dit betreft de zogenaamde programmakosten. De kosten verband houdende met inhoudelijke acti-
viteiten waarvan men het resultaat kan uitdrukken in diensten en producten. Door de verhouding te 

meten tussen kosten, en de omvang en kwaliteit van de gerealiseerde voorzieningen kunnen uitspraken 
worden gedaan over de efficientie. De kosten voor diensten en producten zijn niet bekend. Op basis van 

kwalitatieve beelden, samengesteld op basis van het onderzoeksmateriaal, hebben we een aantal 

gedachte-experimenten gedaan met, hoe discutabel ook, de volgende uitkomsten. 

• Op ontneming is niet fors ingezet; het rendement is ook laag maar de kosten-baten verhouding is 
evenwichtig. 

• Op het netwerken binnen de marktpartijen is fors ingezet; het rendement bestaat uit beleidsprocessen 

die zijn geactiveerd binnen de marktpartijen, handhavingsarrangementen, toegenomen vertrouwen, en 

toeleidingsprocedures voor aangiften. De kosten zijn hoog en het organisatorisch bereikte resultaat 
mag er zijn, maar het rendement in termen van preventie en voorkomen schade is vooralsnog laag. 
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• Op expertiseopbouw is bcperkt ingezet; het rendement is ook laag, maar de kosten-batenverhouding 

is daarmee evenwichtig. 

• Op landelijke seleetie en toedeling is fors ingczet; het rendement is voor de meeste IFT's en frau-

deteams bag. De kosten en batenverhouding is onevenwichtig. 

Volgens de beleidstheorie bedreigt vcrdere decentralisatie de efficientie van het bestuur (bijvoor-

beeld de IFT's) als zich in de uitoefening van taken substantiele schaalvoordelen voordocn. Of wanneer 

er expertise nodig is die buiten he( bereik ligt van kleinere bestuurlijke ecnheden (regio's en an -ondis-

sementsparketten). Dat waren precies dc argumenten frit de nota Zicht op Fraude om clustering te wen-

sen. Die sehaalvoordelen van de IFT's zijn niet zo goed zichtbaar, zeker niet wanneer blijkt dat een IFT-

Zuid een maximum aan opsporingscapaeiteit genereert en niet mcrkbaar slcchter prestecrt dan de ande-

re IFT's. 

Zorgvuldige afweging van belangen en prioriteiten 

Een keuze voor het juiste decentralisatieniveau betekent dat in het politiek-bestuurlijke proces en in 

de rclatie tussen IFT/OM-fraudeteam en de klant alle nodige altematieven in de besluitvorming kunnen 

worden bctrokken en gewogen vanuit het perspectief van de maatschappelijke behoefte. Dc belangrijk-

ste vraag is 'vie men als klant definieert. Is dat de politieregio, en wij constateren dat de IFT's het regio-

nale bclang steeds nicer aandacht geven, dan zittcn de IFT's op een punt in het krachtenveld waar regio-

nale prioriteiten kunnen strijden met de landelijke. De politieregio's zullen de IFT's als bron van extra 

capaciteit aan de eigen regio wiDen binden. De centrale overheid zal wijzen op het IFT als landelijke 

capaciteit. Vanuit verschillende klantperspectieven kunnen de volgende uitsprakcn worden gcdaan over 

de effectiviteit van de IFT's en OM-fraudeteams vanuit het dienen van de verschillende belangen. 

Vanuit de/het als klant centraal gestelde: 

• BOD'en, schuiven de IFT's teveel op richting de belangcnbehartiging van dc politieregio's; 

• BOD'en, doen de IFT's teveel een beroep op BOD-capaciteit voor participatie in IFT-onderzoeken; 

• BOD'en, is en blip Cr onvoldoende sprake van deskundigheid binnen IFT's en 0M-fraudeteams; 

• politieregio, is het jammer dat zoveel capaciteit worth aangewend voor luxeproblemen van een 

marktsector. 

• Politieregio, is het gewenst om de WI's als extra capaciteit tc benutten voor lokalc onderzoeken en 

het ovcrdragen van deskundigheid 	financiele recherche. 

• College van PG's, is er tc weinig grip op wat de IFT's doen, is er te weinig eenduidigheid in aan-

pak, en is Cr te weinig dcskundigheid; 

• IFT, is Cr te weinig begrip voor het belang van cen regionale inbedding. 

De beleidstheoric legt een positief vcrband tussen decentralisatie en een vergroting van het demo-

cratiseh gehalte en de toegankelijkheid van het bestuur. De vraag is in hocverre dat binnen het IFT-con-

cept wenselijk is. mist vanuit de behoefic aan landelijke prioritcring is dc democratische waarborg ook 

op landelijk niveau gccreeerd. Het IFT-beleid staat vanuit dat perspectief in het teken van uitvoering van 

het kabinctsbeleid. Invloeden daarop van lagere overheden nadat de belcidskeuzes zijn gemaakt, zijn 

minder gewenst. Vecl ineer ligt de nadmk op het afstemmen van belangen en prioriteiten met centrale 

organen als de koepels van de marktpartijen. Vanuit dit oogpunt is decentralisatie van de bestrijding van 

de horizontale fraudc minder gewenst. 
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Betrokkenheid politieke organen 

Decentralisatie moet in theorie leiden tot betrokkenheid van die beleidsbepalende organen die direct 

aanspreekbaar zijn voor degene die als klant wordt gedefinieerd. Is de klant de burger, dan is het orgaan 

dat in verband wordt aangesproken mogelijk een korpschef of districtschef, een burgemeester, een wet-

houder of een (hoofd)officier van justitie. Tenzij de burger ingewijd is, zal het toeval zijn wanneer hij 

uitkomt bij het beheerskorps of beheersarrondissementsparket. 

In het geval van het 1FT in de huidige gedecentraliseerde vorrn zijn de betrokken beleidsorganen niet te 

vinden op het verwachte regionaal of interregionaal niveau (fonneel wet, maar materieel niet), maar op 

landelijk niveau. De CCF wordt rechtstreeks aangestuurd door de PG-portefeuillehouder. Van daaruit 

wordt de echte invloed uitgeoefend. Vanuit de keuze voor landelijke prioriteiten is dit begrijpelijk maar 

men zou verwachten dat ook in formele zin de zeggenschap berust op dat landelijke niveau. De 1FT's 

kunnen dan zeker op interregionaal niveau functioneren, maar dan als resultaat van deconcentratie en 

niet decentralisatie. Daarnaast is het opvallend dat het niveau waaraan de hoofden van de fraudeteams 

ondergeschikt zijn (de hoofdofficier van het beheersarrondissement) in de beleidsbepaling geen rot 

heeft. De PG-portefeuillehouder stuurt rechtstreeks het tactische niveau aan. Er zit in deze structuur fric-

tie tussen de formele en materiele rol van de betrokken beleidsorganen, die kan worden opgelost door 

de formele en materiele zeggenschap over IFT en fraudeteams met elkaar in overeenstemming te bren-

gen. Deze oplossing volgt uit het antwoord op de vraag vooraf voor welk type problematiek (lokaal, 

regionaal, bovenregionaal, bovenressortelijk, nationaal) de IFT's er hoofdzakelijk zijn. 

Toegankelijkheid 

Wederom hangt het van de definitie van de klant af hoe toegankelijk de betrokken beleidsorganen 

zijn voor die klant. In een gedachte-experiment vanuit de marktpartijen van het eerste uur heeft men op 

verschillende niveaus toegang (stuurgroep, hoofd OM-fraudeteam, meldpunt) maar neemt men niet deel 

aan het keuzeproces van onderzoeken. Bovendien loopt men de kans alsnog op verschillende plaatsen 

terecht te komen wanneer onderzoeken door verschillende teams en dus verschillende OM-fraudeteams 

worden behandeld. De marktpartijen die niet zijn verenigd in koepels verkrijgen veel moeilijker toe-

gang. Zij zullen een opsporingsinstantie voor hun type problematiek waarschijnlijk niet zo snel zoeken 

op bovenregionaal of nationaal niveau. 

18.7 Sturing en gezag binnen het IFT-concept 

18.7.1 Sturing 

Onder sturing hebben wij in het kader van het onderzoek verstaan: de mate waarin men in staat is 

een organisatorisch verband, met het oog op bepaalde doelstellingen, te doen functioneren of verande-

ren (afgeleid van: Lammers, 1989, 21). 

De interregionale opzet van de IFT's doorbrak de reguliere verantwoordingslijnen. Voor het beheer 

en gezag over de teams moest dus een oplossing worden gevonden. Dat werd gecompliceerd door de 

routing van de geldstromen ter financiering van de pilots: het departement van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelatie zou het budget via de politielijn ter beschikking stellen van de korpsbeheerder. Het 

van het ministerie van Justitie afkomstige budget zou beschikbaar worden gesteld via het OM. Er werd 

afgeweken van de lijn dat het geld aan de afzonderlijke samenwerkende korpsen en arrondissement-

sparketten ter beschikking werd gesteld die het vervolgens zouden kunnen doorsluizen naar het IFT, clan 
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we! de eigen inzet in dat IFT daannec zouden kunnen verrekenen. Met de kemteams was door de depar-

temente!' inmiddels ervaring opgedaan met rechtstreekse financiering naar de organisatie onder wicns 

beheer dat team vie!, met tal van praktische voordelen. 

Niet iedereen was bier blij mee. Met name binnen het korpsbeheerdersberaad waren er geluiden dat op 

deze manier de mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed op het IFT en haar beleid vanuit de positie 

van afzonderlijke samenwerkingspartner werd beperkt. Volgens anderen ook cen gemiste kans om het 

thema fraudebestrijding breed onder de aandacht te brengen. Waar fraudcbestrijding nauwelijks terug te 

vinden was in de regionale beleidsplannen zagen zij de financicring buiten de regio's om, als een legi-

timatie voor de geringc belangstelling voor het thema. 

De inerementele beleidsontwikkeling van de IFT's heeft consequentics voor de wijze van sturing. 

Binncn het korpsbeheerdersberaad wordier verschillend gedaeht over de uitkomst van die ontwikkeling 

en over de mate waarin Cr vanuit de korpsbehecrders invloed op kon worden uitgcoefend. Zonder tc 

hebben onderzocht in welke mate hun mening die van collega's representeert, namen naar eigen zeggen 

op z'n nainst een aantal korpsbeheerders pas kennis van het voorgestelde IFT-coneept nadat de Raad van 

Hoofdcommissarissen, het college van PG's en de politiedepartementen er al mee hadden ingestemd. 

Dat is zeer ongebruikelijk in het geval van besluiten met de importantie van een bovenregionale voor-

ziening. Dat heefl gelcid tot weerstand tcgen de invoering, waardoor vertraging is ontstaan in het pro-

ject. Zoals al cerder in dit onderzoeksverslag werd gesignalcerd, waren de korpsbeheerders ook niet in 

de stuurgroep of implementatiestuurgroep vertegcnwoordigd. 

Fleurke (1997, 69-70) heeft in zijn onderzoek naar decentralisatie ook intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden betrokken. Deze vertonen ons inziens gelijkenis met de interregionale fraudeteams. 

Zijn conclusie is dat `intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet voldocn als drager van taken en 

bevoegdhcden, omdat de politieke organen onvoldocnde zelfstandig kunnen opereren ten opzichte van 

de individucle gemeenten'. Binnen het IFT-concept lijkt juist wel sprake van die zelfstandigheid in ope-

reren, zij het dat die volgens respondenten sterk wordt gelegitimeerd door de exogene financiering. 

Wanneer die wegvalt, dan wordt ook de ruimte om te sturen door het centrale niveau kleiner. Flcurke 

stclt in dit verband (1997, 81) dat een belangrijk motief voor het behoud van cen specifieke financiele 

verhouding ligt in het feit dat daarmee gerichte stimulering mogelijk is van activiteiten die op lokaal 

niveau onvoldoende van de grond komen. Als nadelen van deze vorm van sturing met exogene midde-

len ziet hij (pag. 82): 

• de inperking van de keuzcvrijheid van de lagere overheid door bestedingsvoorsehriften en — voor-

waarden; 

• dat, als zij het karakter van een budget krijgt, een minder verantwoorde besteding van middelen 

wordt uitgelokt als er een overschot dreigt te ontstaan; 

• dat de verdeling van de fmanciele middelen een regelmatig terugkerend punt van discussie vomit 

tussen de centrale en de lagere overhcden omdat het idee ontstaat dat het budget nauwkeurig moet 

zijn afgestemd op de behoefte. 

Aan het handhaven van de specifieke doeluitkering voor de IFT's wordt als sturingsmiddel veel 

waarde toegekend. Fleurke (1997, 80) is op basis van zijn onderzoek van mening dat 'indien de gebrek-

kige realisatie van nationale doelstellingen wordt veroorzaakt door versehil van opvatting tussen lagere 

en centrale overheid, de sturing van het beleid van lagere overheden bij voorkeur dient plaats te vinden 

door het stellen van prestatie-eisen.' Hij vindt dat er zo weinig mogclijk bemoeienis meet zijn met de 
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wijze waarop die prestaties worden gerealiseerd. 

Stel dat de complexiteit van de horizontale-fraudezaken minder groot is dan verwacht. Dan zou als 

motief voor het bestaan van de IFT's het feit overblijven dat men lokaal geen prioriteit toekent aan die 

fraudebestrijding. Een specifieke doeluitkering gekoppeld aan een prestatie-eis per regio zou dan op 

basis van de stelling van Fleurke ook wel eens het gewenste effect kunnen hebben. De wensen die bij 

de marktsector !even worden dan overigens wel buiten beschouwing gelaten. 

18.7.2 Het gezag 

De invoering van de IFT-structuur heeft jets weg van centralisatie van gezag maar toch ook weer 

niet. Formeel blijven de verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande de fraudebestrijding op het 
niveau waar ze altijd hebben gelegen: bij de hoofdofficier van justitie en, waar het de instandhouding 

van het apparaat betreft, bij de korpsbeheerder. De aan de IFT's ten grondslag liggende convenanten 

geven daar ook blijk van. Informed l wordt het proces van bovenregionale organisatie van de horizonta-

le-fraudebestrijding wel gezien als een vorm van centralisatie. Zoals een van de korpsbeheerders schreef 

aan het korpsbeheerdersberaad, dreigt de totstandkoming van het IFT-concept bij te dragen aan een 

`weinig transparante laag van rechercheonderdelen tussen de regio's en het rijk, met alle risico's voor 

de verantwoording van gezag en beheer van dien.' 

Dat gezag blijkt feitelijk binnen het [FT-concept voor een belangrijk deel centraal te worden uitge-

oefend door de CoordinatieCommissie fraude (CCF). Er ontstaat de situatie dat het opsporingsbeleid ten 

aanzien van de horizontale fraudebestrijding feitelijk wordt bepaald op landelijk niveau, overigens zon-

der inbreng van politic en burgemeester. Formeel is het OM verantwoordelijk voor de opsporing en ver-
volging van strafbare feiten en kan zij landelijk dat beleid vaststellen. Normaal gesproken is dat niet de 

gang van zaken en wordt de invulling van het opsporings- en vervolgingsbeleid besproken in de regio-

nale en lokale driehoek. 

De horizontale fraudebestrijding heeft in dat overleg doorgaans een zeer lage prioriteit, zo menen vrij-
wel alle respondenten uit het onderzoek. Bovendien gaat de bestrijding van de horizontale fraude niet 

ten koste van het regionale budget en voegt het niets aan het budget toe, en dat reduceert de belangstel-

ling van lokale bestuurders nog verder, zo menen respondenten. 

18.8 Reflectie 

De organisatorische voorziening als resultaat 

Het Interim-advies van de stuurgroep bevatte als doelstelling van de pilotfase vooral organisatori-

sche resultaten. Ook de respondenten in het onderzoek noemden tijdens de tussenevaluatie vooral de tot 
stand gebrachte structuur als resultaat van de intensivering van de horizontale fraudebestrijding en zelfs 

van het veel meer omvattende project financieel rechercheren. Met hen vragen meer respondenten zich 

af of het 1FT-concept niet een te zwaar middel is in relatie tot de omvang en maatschappelijke impact 

van horizontale fraude. Er zijn ook respondenten die het positief waarderen dat het project financieel 
rechercheren concrete vorm heeft gekregen met het tot stand brengen van het IFT-concept. Aan de hori-

zontale fraudebestrijding heeft het een belangrijke impuls gegeven en zij verwachten daarvan een uit-

straling naar het totale terrein van financieel rechercheren. Vrijwel alle respondenten missen voortgang 

op het vlak van de ontwikkeling van opleidingen. Zij vragen zich af hoe opleidingsresultaten zo tang 
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hebben kunncn uitblijven en haddcn van de implementatiestuurgroep op dit punt meer sturing verwacht. 

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

andere randvoorwaarden. De meeste respondenten zijn daarover zeer positief. Zij noemen de volgende 

kritische suecesfactoren die de realisatie van het 11 7T-concept tot nu toe hebben mogclijk gemaakt; 

• persoonlijk commitment van het hoogste niveau binnen het OM en de politic, waardoor ook barrio-

res konden worden genomen die anders cen blijvend obstakel zouden hebben gevonnd; 

• een gemengde stuurgroep financieel rechercheren (overheidspartijen en marktpartijen) aangaande 

een onderwerp dat de kerntaak van de ovcrheid nauw raakt en dat een symbool is geworden voor 

het als partijen serieus nemen van elkaar; 

• de persoonlijke inzet van cen kleine groep mensen van het projectbureau, de 1FT's i.o., het LLHF 

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

• het sterke relatiemanagemcnt vanuit met name het projeetbureau en de IFT's i.o.; 

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

• de exogene financiering en de invloed van het projectbureau op het departementale beslissingsni-

veau under andere voor wat betreft de ter beschikking stetting van gelden. 

Sturing en gezag 
De I ET's staan in feite under invloed van drie sMringssystemen. De eerste is de projectsturing die 

uitgaat van de implementatiestuurgroep en van het projectbureau en die voor de IFT's en bet ELI-IF is 

gericht op het tot stand brengen van de (infra)stinctuur ter bestrijding van de horizontale fraude. De 

tweedc is de sturing die uitgaat van de CCF en primair is gcricht op het inhoudelijke zaaksbeleid dat 

vanuit het OM wordt gevoerd. Secundair lijkt dit echter ook de organisatorische opzet van de IFT's, met 

name het deel dat valt onder het OM, te betreffen. Het derde sturingssysteem bestaat nit de invloed die 

de beheersregio's en behcers- en gezagsparketten uitoefenen op de IFT's, namens hun collega's. 

Er lijkt nog gcen sprake van de cenduidige zeggenschapsverhoudingen die de stuurgroep graag wilde 

bereiken (Interim-advies, 1997, 3). Het is de vraag hoc lang deze systemen nog naast elkaar blijven 

bestaan, en hoc ze op elkaar worden afgestemd. Met de status die wordt toegekend aan de CCF kunnen 

de inceste vertegenwoordigers van de politic we! leven. Zij zijn Cr wel voorstander van om evenals de 

CCzwacri ook cen venegenvvoordiging van de politic in de CCF op te nemen. Naar onze inschatting zou 

daannee de acceptatic van de CCF verder toenemen. 

De sturing op de ontwikkeling van de horizontale fraudebestrijding zal de komende jaren steeds nicer 

van het lokale gezag en beheer mocten komen, naarmate het project financicel rechercheren wordt afge-

bouwd en overgedragen aan de lijn. De verankering van het IFT-concept op dat niveau is niet overal 

even sterk, zo bleek tijdens onze interviewronde. Zonder over cell volledig representatief beeld te 

beschikken over het hele land, lijken de respondenten van met name de politieregio's er (a) nog niet van 

overtuigd dat de aanpak van horizontale fraude prioriteit verdient, en (b) is bun vraag of daarvoor ver-

volgens een pennanente stnictuur nodig is. Met name het voorstel, afkomstig uit de raad van hoofd-

commissarissen en door ABRIO uitgewerkt, om I% van de sterkte van de politieregio's ter bcschikking 

te stellen van flex ibele Bovenregionale RechercheTeams (BRT's), wordt op temnin gezien als een alter- 

voor cen permanente IFT-structuur (zie hoofdstuk 23, waantit de voorspellende waarde blijkt van 

den opvatting). Inzet van deze BRT's kan plaatsvinden op criminaliteitsterreinen die de spankracht van 

een gemiddeldc rcgio te bowl) gaan, maar die nict kernteamwaardig worden geacht (ABRIO, augustus 

1999). Horizontale fraudes zouden, los van andere ovenvcgingen om de bestrijding ervan alkonderlijk 

te organisercn, binnen dit aandachtsgebied kunnen vallen. 
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Naar het oordeel van de meeste respondenten was de huidige regeling van het gezag en beheer bin-
nen het vigerende politiebestel het meest haalbare. De beperkte betrokkenheid van het lokale gezag 

wordt betreurd maar gelijktijdig ook als verklaring aangedragen voor het ontstaan van de 1FT's. Deze 

respondenten zijn van mening dat een door de Tweede Kamer ondersteunde 'andel ijke keuze voor inten-

sivering van de horizontale-fraudebestrijding op lokaal niveau dient te worden gerespecteerd. 

Desalniettemin verdient het aanbeveling om de informatie-uitwisseling met het lokale gezag te verster-

ken en haar te betrekken bij het beleid van het IFT. Niet alleen door paragrafen te schrijven voor de 
regionale beleidsplannen, maar door de regionale driehoeken beleidsvragen voor te leggen waarmee de 

omgeving en het IFT ook echt zijn gebaat als ze worden beantwoord. 

De I FT's 
De meeste respondenten zijn tevreden over de hoofdstructuur zoals die is neergezet. Met name over 

het feit dat het is gelukt om in korte tijd een bovenregionale structuur tot stand te brengen; nog afgezien 
van de bereikte inhoudelijke resultaten. In de IFT's vinden we de basisstructuur bij geen van de teams 

terug. Er zijn evenzoveel varianten als er teams zijn. Het is dan ook opmerkelijk dat de implementatie-

stuurgroep alleen een structuurdiscussie is aangegaan met de convenantpartners van het IFT-Zuid ter-

wijI ook alle andere teams principieel afwijken van de oorspronkelijke vorm. Wij hebben tijdens het 

onderzoek geen redenen gevonden om naar de andere teams minder scherp te kijken dan naar het IFT-

Zuid. 

De teams houden er verschillende filosofieen op na die doorwerken in de gekozen structuur. Het 

IFT-Noord en IFT-Zuid leggen allebei de nadruk op de samenwerking met de politieregio's. 

Achterliggende gedachte is om financieel rechercheren een plaats te geven in die regio's. Beide teams 
draaien de onderzoeken samen met medewerkers van de regio's. Noord werkt vanuit een centrale ves-

tiging; Zuid vanuit de regio's zelf. In de plannen van de teams Noord-West en het team Zuid werken 
politic en OM geintegreerd. Daan -nee voldoen zij op papier op dat punt het nicest aan het oorspronke-

lijke uitgangspunt van de stuurgroep. Het OM en de politic zijn in Noord dicht bij elkaar gehuisvest, in 

tegenstelling tot Oost, waar OM en politic afzonderlijk zijn gehuisvest. Voor zover dat nu al valt te 

beoordelen, lijkt het IFT-Oost het meest los te opereren van de regio's. Dit wordt versterkt door de over-

dracht in taken die heeft plaatsgevonden van de arrondissementsparketten naar de fraude-unit. 

Begrijpelijk dat in het verlengde daarvan ook het politiedeel van het IFT een grote mate van zelfstan-

digheid in de afdoening van zaken wordt toegedacht. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over 

de werking van de verschillende varianten. En het is ook zeer de vraag of er ook na verloop van tijd ver-

schillen kunnen worden ontdekt die zijn toe te schrijven aan de structuur. De teams zijn klein en over-

zichtelijk. Eventuele onvolkomenheden als gevolg van de structuur kunnen door interactie tussen men-

sen relatief eenvoudig worden opgelost. In Zuid is de kans op informele communicatie met en tussen de 

leden van de opsporingsafdeling het kleinst, omdat men verspreid zit over de regio's. In Oost is de kans 
op informele communicatie met het OM het kleinst gezien de geografische afstand tussen team en unit. 

Wanneer de complexiteit van de fraudezaken niet toeneemt en er als gevolg daarvan geen grotere onder-
zoeksteams behoeven te worden samengesteld, zullen de IFT's voor het verrichten van onderzoeken in 

alle varianten waarschijnlijk goed kunnen draaien. Nemen de grootschalige fraudeonderzoeken toe, dan 

zullen het IFT-Zuid en het IFT-Noord het moeilijker krijgen. Het IFT-Zuid heeft dan nog als voordeel 

dat het de mensen waarschijnlijk tijdelijk uit de regio's zal kunnen halen zonder al te veel gemor. Maar 

als dat langer gaat duren dan zal er vanuit de regio's worden geprotesteerd omdat juist de binding naar 

die regio's mede als argument heeft gediend voor de structuurkeuze. Het IFT-Noord zit met het pro- 
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bleem om, gezien de beperkte omvang van de eigen opsporingsafdeling, mensen los te weken uit de 

regio's. Voor een eenvoudig onderzoek met beperkte looptijd gaat dat nog. Lastiger wordt het met gro-

tere onderzoeken. 

CD zaak 

In april 1998 kreeg het Landelijk Recherche Team een omvangrijke fraudezaak in behandeling betreffende een crirrune-

le organisatie die op grote schaal illegale cd's op de markt bracht. Deze cd's bleken hoogwaardig van kwaliteit te zijn en 

maandelijks op de Nederlandse markt terecht te korner', Buma Stemra had voorafgaande aan het onderzoek al een aan-

tal kleine vissen uit de vijver gehaald, maar kreeg daarbij het vermoeden dat een grotere professionele criminele orga-

nisatie hierachter schuilging, waar zij geen vat op kregen. De expertise van Buma Stemra was voor het onderzoek van 

eminent belang omdat het onderzoeksteam in eerste instantie inzage diende te krijgen in het procede van vervaardiging 

van cd's en de exploitatie. AIle deelprocessen zijn daarbij specifiek in kaart gebracht. 

De potentiele dadergroep is daaropvolgend nauwgezet geanalyseerd waarbij er sprake bleek te zijn van een sterk hie-

rarchische en gelaagde structuur, grensoverschrijdende criminele activiteiten, werken onder de dekmantel van legale 

organisaties, uitgekookte procedures ter verlaging van de pakkans en een bedrijfsmatige aanpak, waaronder het wer-

ken met subcontractors en inzet van professionele verbindingsmiddelen. 

De twee criminelen aan de top van de organisatie waren verantwoordelijk voor de aansturing van de buitenlandse pro-

ductie en afhandeling van de financiele verdiensten. Zij kwamen in het operationele deel van deze organisatie verder 

niet tot nauwelijks inn Door splitting van de verantwoordelijkheden waren de interne contacten binnen de organisa-

tie laagfrequent en grotendeels afgeschermd. Partners (subcontractors) werden ingeschakeld voor ondersteunende 

diensten waaronder het kopen van singels en het vervaardigen van de pre-masters. Onder andere is men daarbij een 

professionele geluidstechnicus, die werkzaam was in de branche, op het spoor gekomen. 

Deze analyse gat in ieder geval duidelijk aan dal het bier een criminele organisatie betrof, vooral gelet op de hierarchi-

sche structuur van de organisatie, de scheiding van verantwoordelijkheden, alsmede de angst binnen die organisatie 

voor de top. Er was sprake van gedwongen afname door de sub-contractors. 

De gehele organisatie kon door observatie, internationale rechtshulpverzoeken, huiszoekingen en telefoontaps in beeld 

worden gebracht, wadi-ander: de diverse functies, de verantwoordelijke personen, de import, de opslagplaatsen, de 

inpakcentrales, de distributeurs en zelfs de wijze van afvoer van het afval. 

Door de combinatie van tactisch rechercheren en financieel rechercheren heeft het onderzoek tot succes geleid. Onder 

andere ton de gecodeerde administratie financieel worden onderzocht, aansluitend op verkregen informatie uit het tac-

tisch onderzoek. Vooral door de wisselwerking tussen tactisch onderzoek en financieel onderzoek werd de benodigde 

informatie verkregen inzake aard en omvang van de illegale cd-handel en de daarmee samenhangende opbrengsten en 

kosten. 

Strafrechtelijk financiele onderzoeken konden als gevolg hiervan warden ingesteld en het wederrechtelijk verkregen 

voordeel worden becijferd. 

Het onderzoek werd in september 1999 afgesloten en de zaak is ter zitting gebracht bij rechtbank en hot te Den Bosch. 

Een deel van de verdachten heeft vervolgens cassatie aangetekend tegen de uitspraak bij de Hoge Raad. 

Naast het succes van ontmantelen van de organisatie is er door dit onderzoek expertise verkregen op het terrein van ille-

gale cd's. 

Cot tegenstrijdige belangen hebben een rol gespeeld tijdens het onderzoek. Waar de gedupeerde marktpartjen ogen-

schijnlijk gebaat waren met het snel stopzetten van de illegale handel, bleek dit niet in het belang te zijn van het tota-

le onderzoek, gelet op het opsporen en observeren van de hoofdverdachten en het ontmantelen van de gehele organi-

satie. In onderling overleg tussen OM en Stichting Brein en Buma Stemra zijn deze tegenstrijdige belangen afdoende op 

elkaar afgestemd. 
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Hoofdstuk 19 HET 'SAMENWERKINGSMOTIEF' 

Voor het welslagen van financieel rechercheren achtte de stuurgroep het noodzakelijk dat de over-

held zou investeren in het aangaan van samenwerkingsverbanden met de private partners. Het 

vicieuze proces van gebrek aan vertrouwen binnen de marktsector en te geringe handhavingsbe-

reidheid van de overheid zou daarmee kunnen worden doorbroken. Tot welke resultaten dit uit-

gangspunt van de stuurgroep uiteindelijk heeft geleid, wordt in dit hoofdstuk besproken. Het 

beperkt zich daarin niet tot de relatie IFT's-marktsector v.v. maar betrekt daarin ook de bijzondere 

opsporingsdiensten en de kennis- en expertisehouders. 

19.1 Het belang van samenwerking 

In haar Interim-advies schrijft de stuurgroep dat `verbetering van de financiele recherche naar hori-

zontale fraude sterk is gebaat bij een investering in publiek-private samenwerking. In eerste instantie 

ging de gedachte daarbij uit naar het gebruik van handhavingsarrangementen als belangrijkste instru-

ment. 'De financiele sector beschikt als geen ander over gegevens die voor financieel rechercheren in 

het algemeen van belang zijn', zo stelt het eindrapport financieel rechercheren. 'Het is ook in het belang 

van private partijen om die kennis te delen met de overheid', zo vervolgt het rapport. Enerzijds vanuit 

de kans om slachtoffer te worden van financieel-economische criminaliteit, en anderzijds omdat over-

held en private sector een gemeenschappelijk belang hebben om de integriteit van die sector te waar-

borgen. 

De Nota Integriteit Financiele Sector (1997, 1) vat dit belang in een soort kader voor samenwerking als 

volgt samen: 'Het belang van handhaving door alle betrokkenen van integriteit op de financiele mark-

ten is groot. Financiele markten en instellingen vervullen een centrale rol tussen vraag en aanbod van 

kapitaal en daarmee bij de allocatie van financiele middelen in de economie. Het maatschappelijk ver-

trouwen in deze markten en instellingen, alsmede in het betalingsverkeer tussen deze instellingen, is 

daarmee essentieel. Dat geldt temeer waar de financiele sector het geld beheert van velen in de samen-

!eying, van spaargeld van burgers tot financiele stromen van bedrijven. Fraude en andere vormen van 

criminaliteit, daaronder begrepen belastingontduiking, beschamen dat vertrouwen. Dat geldt wanneer 

financiele instellingen zelf zich daaraan schuldig maken. Dat geldt ook wanneer de financiele sector 

door anderen voor frauduleuze praktijken wordt gebruikt'. 

19.2 De marktpartijen 

19.2.1 Het verbond van verzekeraars 

Het gezamenlijk belang van verzekeringsmaatschappijen wordt behartigd door het Verbond van 

Verzekeraars (VvV). Bij het Verbond zijn ruim 300 maatschappijen aangesloten. Het Verbond heeft in 

de preventie en aanpak van fraude een beleidsadviserende/dienstverlenende rol naar de eigen leden en 

een beleidsbeinvloedende rol naar stakeholders buiten de bedrijfstak (VvV, 1998, 4). 

Het Verbond wil blijkens haar jaarverslag over 1998 (VvV, 1999, 14) en het 'position paper 

Criminaliteitsbeheersing' mede verantwoordelijk zijn voor verdere ontwikkeling en stimulering van 

preventie en repressie van schade als gevolg van fraude en criminaliteit en de samenwerking daarbij met 

de overheid. Het Verbond draagt bij aan het waarborgen van de integriteit binnen de bedrijfstak en aan 
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het bewaken van de kwaliteit van preventiemaatregelen. Fen belangrijk instrument daarbij is het 

Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche' (1998). Het 

Protocol kent: 

• •richtlijnen' die betrekking hebben op samenwerking en alsternming met organisaties buiten de 

eigen verzekeringsmaatschappft, met name voor het aangiftebeleid en het registratiebeleid; 

• `aanbevelingen' gericht op de interne organisatie van maatschappijen met het doel verbetering van 

fraudepreventie en fraudedetectie. 

Het belang 

Het directe belang van verzckeraars is niet in de eerste plaats cen veroordeling van de fraudeur maar 

op schadevergoeding en preventie gerichte publiek-private samenwerking, in de daaraan voorafgaande 

lase (Westerman, 1997,2). In die fase moet vastgesteld worden of verzekerde op grond van de polisaf-

spraken voor een uitkering in aanmerking komt. Omdat de politic veelal bij de onderliggende verze-

kerde gebeurtenis aanwezig is geweest (oldie in eigen onderzoek hecft) kunnen de bevindingen van de 

politic leiden tot snellere uitbetaling of tot het onderkennen dater sprake kan zijn van fraude. De ruim-

te voor een verzekeraar om aangifle te doen is beperkt, aangezien de Raad van toezieht Schadeverze-

keringsbedrijf daarvoor als eis stelt dater sprake is van een concreet vermoeden van een strafbaar felt. 

Deze els gaat verder dan artikel 27 Wetboek van Strafvordering, waarin iemand als verdachte kan wor-

den aangemerkt bij een redelijk vermoeden. 

De verzekeringsbranche zoo de IFT's niet zozeer willen afrekenen op het aantal veroordelingen maar 

op het •stukmaketE en verijdclen van fraudes. Men zou dit deel van de politictaak ook graag gekwanti-

ficeerd willen zien. Als Cr geen aangifte plaatsvindt of een aangifle niet tot vervolging leidt, wil de ver-

zekeraar graag de beschikking krijgen over publieke infommtie die in een civicl traject kan worden 

gebruikt. De positic als benadeelde zoo deze informatieverstrekking moeten legitimeren. Fen verken-

ning daarvan heeft binnen het verband van Nationaal Platform Criminaliteitspreventie plaatsgevonden. 

Naast de algemenc zorg voor financiele integriteit, ziet de verzekeringsbranchc als gemeensehap-

pelijk belang met de overheid het kunnen afwentelen van grote risico's, waardoor het bedrijfsleven zich 

heeft kunnen ontwikkelen tot vat het no is. Ook particulieren kunnen grotere risico's aan, dankzij dek-

king door middel van verzekeringen. Verzekeringsfraude heeft een negatieve invloed op ondernemers-

klimaat. Als de premicdruk stijgt worden ondememers terughoudender. 

Het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf 

net Verbond heefl op de instelling van het LLHF gereageerd door voor de eigen branche het 

Fraudeloket Verzekeringsbedrijf in het leven te roepen (Riehtlijn R101, 2). Het Fraudeloket wordt 

gevormd door het al bcstaande Bureau Justitiele zaken en een nieuw in het !even geroepen Begelei-

dingscommissie die waakt over de prioriteitstelling door het OM. Het Fraudeloket vervult een bcmid-

delingsfunctie tussen het Verbond en het OM op basis van het af te sluiten handhavingsarrangement. Het 

draagt zorg your dc cotirdinatie en afstemming van onderzoeken binnen de branche en naar politic en 

OM. Het heeft voor de leden van het Vcrbond een vertrouwensfunctionaris besehikbaar, is informatie-

bron, analyseert fraudc-informatie en bemiddelt voor cen eerste contact tussen de verzekeraar en het 

ELM Fide fraude-unit Oost. Het Fraudelokct wordt bemenst door 4 personen: hoofd, coordinator, ana-

list en administratieve kracht. De ftaudesignalen worden elektronisch aan het fraudemeldpunt van het 

1FT-Oost doorgegeven. 
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Aangiftebereidheid 

Het effect van de implementatie van het IFT-concept is binnen het Verbond geweest dat 90 % van 

de ruim 300 leden zich in korte tijd achter het fraudeprotocol heeft geschaard. Er is inmiddels bij de 

leden melddiscipline aan het ontstaan van fraudevoorvallen. Stimulerend werkt, dat ondertekening van 

het protocol bij het OM positief mee weegt in de prioritering van aangiften. 

Gelijktijdig bestaat er binnen het Verbond zorg over een terugslag in het aantal meldingen. Bij onge-

wijzigd beleid wordt als somber effect voorspeld dat verzekeraars niet meer zullen aanleveren. Voor het 

vasthouden van enthousiasme is follow up van meldingen door politic en OM een voorwaarde. Die laat 

volgens een aantal respondenten nu nog te wensen over, waarbij wordt gedoeld op het verhoudingsge-

wijs kleine aantal aangiften dat door de prioritering binnen het OM heen komt. Sommige vervolgingen 

zijn voor de verzekeringsmaatschappijen niet interessant, bijvoorbeeld omdat bij de verdachte niets te 

halen valt. Het commerciele belang telt zwaar en is soms een reden om geen aangifte te doen, zo wordt 

vanuit de sector aangegeven. Het fraudeprotocol doet de ondertekenaars het `zwaarwegend advies' om 

in geval van fraude door een intermediair altijd contact te leggen met het Fraudeloket en/of de ECD 

(Richtlijn R101, 3). In principe neemt het assurantieteam van de ECD de meldingen betreffende inter-

mediairen in onderzoek. 

De overlegstructuur 

In 1997 is binnen het Verbond de Verbondscommissie Preventie en Criminaliteitsbeheersing inge-

steld met als voorzitter de portefeuillehouder Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het sectorbe-

stuur Schadeverzekering (VvV, 1997a). Het Verbond kent nog twee sectoren: Leven en Zorg. De 

Verbondscommissie werkt multi-sectoraal en heeft als primaire taak de strategische beleidsadvisering 

naar het Verbondsbestuur. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat met een zware eigen 

verantwoordelijkheid voor de coordinatie en aansturing van beleidsontwikkelingen en activiteiten. 

Maandelijks vindt er een Overleg VerzekeringsCriminaliteit (OVC) plaats waaraan naast het Verbond 

de grote verzekeringsmaatschappijen deelnemen, de ECD en de fraude-unit Oost. Het OVC heeft als 

taken het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van verzekerings-criminaliteit, het signale-

ren van knelpunten, het adviseren over oplossingen, de implementatie van oplossingen en het adviseren 

inzake publiek-private samenwerking (VvV, 1997b). 

Daamaast bestaat als een werkgroep van de OVC, een Operationeel Overleg VerzekeringsCriminaliteit 

waarin o.a. het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf, vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen, 

het LLHF, de ECD en het IFT-Oost participeren. In dit overleg worden operationele zaken (branden, 

inbraken, aanrijdingen enzovoort) besproken. 

In de Begeleidingscommissie van het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf participeren naast een aantal 

fraudecoordinatoren van verzekeringsmaatschappijen ook het LBF en de fraude-unit Oost. Volgens de 

oorspronkelijke opzet zou het LBF de meldingen van verzekeringsfraude verdelen over de IFT's. Dat 

was een knelpunt en tevens de reden dat de fraude-unit rechtstreeks participeert in die begeleidings-

commissie. Het LBF heeft daardoor feitelijk geen rol meer, maar ontvangt nog wel alle meldingen van-

uit het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf. Voor verzekeraars is het belangrijk om een aanspreekpunt te 

hebben en niet hoe het daar achter functioneert. 

Het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf heeft eens per 6 weken overleg met het assurantieteam van de 

ECD ter afstemming in lopende fraudezaken. 
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De samenwerking met de IFT's/het LLHF 

De verzekeringsbranche is blij met de opzet van de IFT's en haar betrokkenheid als sector op het 

niveau van de (implementatie)stuurgroep. De beleidsmatige contactcn met de IFT's lopen hoofdzake-

lijk via de fraude-unit Oost. Op zaaksniveau zijn Cr rechtstreeks contacten tussen het Fraudeloket en de 

IFT's. Het Verbond is tevreden over die samenwerking. De participatie van het IFT en de fraude-unit in 

de overlegstructuur van het Verbond wordt gcwaardeerd. Toegejuicht wordt de afspraak die met de frau-

de-unit Oost is gemaakt dat het Verbond ook problemen die worden ontmoet in de bilaterale contacten 

tussen vcrzekeraars en Iokale overheid kunnen melden, waarbij de fraude-unit vervolgens contact legt 

met het lokale OM. 

Ondertussen signalcen het Verbond dat er nog een belangrijke cultuurslag is te gaan. Met name het 

gcbruikmaken van kennis, die binnen de verzekeringsbranche aanwezig is voor de opsporing en voor 

het opleiden van medewerkers in dc publieke sector, vindt nog onvoldoende plaats. Gczien het primal-

re belang van de verzekeraars zou de publieke sector ook grctiger moet zijn om oplossingen te zoeken 

in de samenwerking met de private sector, in plaats van alleen te opereren binnen de mogelijkheden van 

de overheid. Er moet meer worden gedaan aan flankerend beleid, naast de mogclijkheden die opsporing 

en vervolging bieden. Er is nog te weinig sprake van een gerneenschappelijke doelstelling van verze-

keraars en overheid. De snelheid waarmee zaken door de IFT's in behandeling wordcn genomen moet 

omhoog gezien het eerder omschreven belang van de verzekeraars, zo vindt het Verbond. Het ontbre-

ken van de bevoegdheid bij het LBF om de behandeling van zaken dwingend op te leggen aan cen 1FT 

wordt binnen het Vcrbond als hindcrlijk ervarcn. Daardoor wordt er met zaken geleurd langs verschil-

lende teams/politie-regio's om uiteindelijk als niet opgepakt teruggemeld te worden bij het Fraudcloket 

Verzekeringsbedrijf 

19.2.2 Bancaire instellingen 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVI3) 

In 1989 is voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen de Nederlandse Vereniging van 

Banken door de Nederlandse banken opgcricht (NIBE, 1997, 158). Van de 172 banken die als krediet-

instelling (inclusief hypotheekbanken en effectenkredietinstellingen) bij de Nederlandsche Bank staan 

ingeschrevert zijn er 116 lid van de NVB. Doelstclling van de NVB is: 'C..) het bevorderen van de 

belangen, Ontennationaal, van in de Wet toezicht kredietwezen bedoeldc kredietinstellingen en het 

bankbedrijf in Nederland in het algemeen! Het namens de gezamenlijke banken voeren van overleg met 

de Nederlandsche Bank en de overheid is een belangrijke taak van de NVB. 

De NVB kcnt een Secrctariaat Bevciliging dat is belast met de coerdinatie en ondersteuning van alle 

entenbancaire activiteiten op het terrein van niet-primair commerciele risico's (NIDE. 1997, 188). Het 

sccretariaat kent twee aandachtsgebieden: 

• financieel-economische criminaliteit (o.a. witwassen en (inter)bancaire fraudezaken); 

• fysicke beveiliging (o.a. tegen bankovervallen, inbraken, kluiskraken). 

Voor de banken en voor de overheid vervult het secretariaat een helpdesk-/vraagbaakfunctie. 

Interpay 

Interpay Nederland is eigendom van de banken en in 1994 ontstaan uit een fusie van 4 bancaire 

instellingen (DCRI, 19976, 21). Interpay !evert diensten ten behoeve van het Nederlandse betalingsver-

keer, vooral in opdracht van de banken. Bijvoorbeeld de vcrwerking van betaalopdrachten, het transport 
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van elektronische betalingen en de uitgifte en verwerking van creditcards en daarmee verrichte transac-

ties. Binnen Interpay is de afdeling Risk Management verantwoordelijk voor de bescherming van de 

Interpay-organisatie en haar producten. De subafdeling Security onderhoudt de contacten richting poli-
tie en justitie, met o.a. als taken: 

• centrale registratie van alle fraudegevallen met cheques, creditcards, debitcards etc.; 

• onderzoek van mogelijke valse schadeclaims/misbruik en coordinatie van dergelijke onderzoeken; 

• assisteren en informeren van politiediensten; 

• het doen van beleidsmatige voorstellen ter voorkoming van fraude; 

• het onderhouden van contacten met politic, justitie, BOD'en, veiligheidsafdelingen van banken, 

zusterorganisaties etc. 

De NVB en 1nterpay werken sterk samen. Ze hebben dezelfde opdrachtgever en beide taken op het 

gebied van fraudebestrijding. 

Creditcard maatschappijen 

Het grootste deel van de bancaire fraudes betreft creditcards. Er zijn vijf maatschappijen die wereld-

wijd creditcards uitgeven: American Expres, Diners Club, Eurocard/Mastercard, JCB en Visa. JCB is in 

Nederland niet actief. De belangen van Eurocard/Mastercard worden in Nederland behartigd door 

Interpay. De creditcardorganisaties overleggen met elkaar in het FOOT (Financieel Overleg Overige 

I nstellingen). 

Het belang 

Het belang van de financiele instellingen komt overeen met hetgeen inleidend op dit hoofdstuk als 
algemeen belang is geschreven en is geciteerd uit de Integriteitsnota. Banken zijn begrijpelijk zeer alert 

op publiciteit die het vertrouwen van het publiek in het bankwezen zou kunnen schaden. Met gegevens 

over schadebedragen en fraudevoorvallen wordt zeer behoedzaam omgegaan, zoals eerder in het kader 

van dit onderzoek is bemerkt. Ook Nelen en Sabee (1998, 155) rapporteren over de zorg van financie-
le instellingen voor hun reputatie en het verband met een terughoudende en fonnele opstelling door de 

banken. 

Het bancaire loket / het hypothecaire loket 

Bij de start van het IFT-concept deden banken rechtstreeks melding/aangifte bij het LLHF. Dat 

leverde onvoldoende fraudezaken op als gevolg van gebrek aan interbancaire capaciteit om meldingen 

met elkaar in verband te brengen en meerdere relatief kleine voorvallen te combineren tot (middelzwa-

re tot zware) zaken. Dat leidde tot de oprichting bij de NVB van een loket voor bancaire fraude en een 
loket voor hypothecaire fraude. Per 1 oktober 1998 zijn de loketten van start gegaan voor in eerste 

instantie een periode van twee jaar (tot 1 oktober 2000), wat vervolgens is gecontinueerd. Tot 1 febru-

ari 1999 is de bezetting van het hypothecaire fraudeloket waargenomen door het bancaire fraudeloket. 

Het bancaire loket kent een bezetting van 1,6 fte (bij 40-urige werkweek); het hypothecaire loket van 

0,9 fte (NVB, 1999, 1-2). 

De taken van de loketten bestaan uit: 

• het vergaren van fraudezaken (actief en passief); 
• het registreren en analyseren van fraudezaken (dwarsverbanden tussen zaken of financiers); 

• het assisteren van financiers bij het voorbereiden en doen van aangiften; 
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• afstemming over opsporing en vervolging met LLHF, 1FT's, LRT; 

• toezien op voortgang van in onderzoek genomen zaken; 

• rapportage over de status en voortgang van fraudezaken aan financiers en bun overlegorganen; 

• het signalcren van trends in fraudezaken; 

• het functioneren als helpdcsk/vraagbaak voor de aangcsloten banken; 

• het vertalen van de praktijk naar preventieve, schadebcperkende en repressieve adviczen. 

De aansturing van het bancaire loket vindt plaats door het Secretariaat Beveiliging van de NVB. Het 

hypothecaire loket wordt aangestuurd door de secretaris van het Contactorgaan Hypothecair Financiers 

(CHF), onder verantwoordelijkheid van het CHF-bestuur. Het bancaire loket werkt alleen ten behoeve 

van banken; het hypothecaire loket werkt ook voor verzekeringsmaatschappften en pensioenfondsen. 

Aangiftebereidheid 

Het Meld van alle banken is dat van alle fraudes, ook interne, in beginsel altijd aangifte wordt 

gedaan (NVB, 1998, 5). In verband met de verciste zorgvuldigheid jegens medewerkers worden inter-

ne fraudczaken terdege onderzocht voordat aangifte wordt gedaan. Veel (interne) zaken worden volgens 

de NVB bij de lokalc politic aangegeven en onttrekken zich aan bet zicht van het bancaire fraudeloket. 

In gevallen van pogingen tot fraude met consumptief krediet, vals geld en andere zaken waarin geen 

kans op enig opsporingsrendemcnt bestaat, wordt geen aangifte gedaan. Bij de meeste respondenten uit 

het onderzoek bestaat de indruk dat de banken sclectief omgaan met het doen van aangifte van met name 

interne fraude. Als reden wordt vermoed dat de banken liever niet met gevallen van fraude te koop lopen 

in verband met mogclijk verlics van venrouwen onder clienten. 

Veel gevallen van interne fraudes worden door de banken zelf afgedaan of in behandeling gegeven aan 

cell van dc forensic services van de grote accountantskantoren 1 " De achtergrond daarvan is o.a. dat de 

benadeelde de controle over het daarna volgende onderzock en de mogelijke publiciteit die daarover 

ontstaat kwijtraakt, wanneer een zaak in handen van justitie wordt gegeven. Bij het intern afdoen van 

de fraude of het uitbesteden aan cen particulier bureau blijft de benadeelde vanuit zijn opdrachtgevers-

rol de controlc houden over de wijze van afdoening. 

In tegenstelling tot de raming van het aantal creditcardfraudes ontvangen politic en OM verhoudings-

gewijs maar weinig aangiften. Creditcardmaatschappijen gaan alleen tot aangifte over als politic en OM 

ze ook daadwerkclijk in bchandeling nemen. Voor enkelvoudige fraudevoorvallen gaat dat meestal niet 

op. De schade is in die gevallen door de betalingslimiet van de creditcard te beperkt om IFT-waardige 

zaken op te levcren. 

De overlegstructuur 

De Algemene Commissie Beveiliging (ACB) van dc NVB is een interbancair coordinatieorgaan. 

Doel van de eommissie is het signaleren, analyseren, bcoordelen en beperken van alle mogelijke niet 

commerciele risico's en bedrcigingen van het bankbedrijf. De commissie adviseert over cventueel nood-

zakelijke maatregelcn aan instanties binnen het bankwezen en aan het NVB-bestuur. 

In het kader van de fraudebestrijding heeft de commissie dc AdviesCommissie(fraude)lncidenten (AC!) 

ingesteld. Daarin hebben de projectleiders/fraudecoordinatoren van de grote bij de NVB aangesloten 

banken zitting. Zij brengen de zaken aan bij het bancair loket. De zaken worden vcrvolgens bewerkt en 

veredeld en ingebracht in de ACI. Dit orgaan selecteen vanuit meer strategische en beleidsmatige aspec-

ten zaken die worden doorgemeld aan het LBF. Taken van de ACI zijn verder (stuurgroep, 1997, 3d): 

• aanspreekpunt voor de overheid; 

148 Doze constatering slue oar op de etinclusie die de onderzoekers in het rapport Iiirtieuliere Rechetrhe in iVederiand, werincijzen on 
infi,rniraie.vinimen (ES&E. Den Haag. 2001, 99) als volgt hebben gefortnuleard (voorafgegaan door do betreffende ontierzocksvraag): 

352 .Welke terreinen bestrijkt de particuliere recherche? %Vie moo Ion worden gerekend tot de belangrijkste opdrachtgevers e.g. afneiners van 
de geleverde diensten? Hot bedriffsleven van kleinbedrijf tot multinational en banker on verzekeringsbedrijven zijn in numinerieke zin ver-
nit de belangrijkste opdrachtgeversk 



• beleidsadvisering bij schade voorkomende/beperkende activiteiten; 

• coordineren van (pilot)projecten bij grootschalige fraudes. 

Het bancair loket heeft een maandelijks overleg met zeven grote banken. Met het Fraudeloket 

Verzekeringsbedrijf vindt daarnaast overleg plaats naar behoefte. 

Een keer per maand overleggen Interpay, de creditcardmaatschappijen en de Postbank met elkaar in het 

F001 (Financieel Overleg Overige Instellingen) over operationele zaken, trends en voorbereidingen 
voor gezamenlijk beleid. Als gasten wonen het overleg bij: het hoofd van het LLHF, een vertegen-

woordiger van het IFT Noord-West en een vertegenwoordiger van het bancair fraudeloket. Eens per drie 

nnaanden nemen de OvJ en de teamleider van het 1FT-Noord-West deel aan de vergadering. De agenda 

voor dit vooral beleidsmatige overleg wordt opgesteld door het LBF. 

Respondenten zien het F001 eigenlijk als het bancaire loket voor het betalingsverkeer. 

Er vindt geen afzonderlijk centraal overleg plaats met betrekking tot hypotheekfraudes. 

Projectmatig vindt er in een speciale werkgroep overleg plaats over de aanpak van de OLO-fraudes. 

De samenwerking met de IFT's/het LLHF 

De NVB werkte al langer samen met het OM in het project 'Met Kennis Bestrijden'. Daarvoor was 

er al samenwerking met de Recherchedienst Betalingsverkeer en het LCPB. Vanuit de banken meldt 

men alle zaken ook bij het LBF. 
De banken en creditcardmaatschappijen merken dat de kennis bij de IFT's toeneemt, met name bij de 

taakaccenten van die teams. Gelijktijdig vinden ze dat er vanuit de teams te weinig gebruik wordt 

gemaakt van de specifieke kennis die bij de bankinstellingen aanwezig is. 

Of een zaak voldoende door de IFT's wordt behandeld is volgens respondenten meer een kwestie van 

capaciteit dan van kwaliteit. Die capaciteit is te beperkt. Het team Noord-West zit met ongeveer twee 

zware zaken per jaar vol. Het IFT en het LLHF doen overigens Volgens respondenten goed werk en pak-

ken de contacten met NVB/Interpay en het F001 goed op. Met de andere IFT's bestaan vanuit de NVB, 
bancair loket, hypothecair loket en Interpay minder contacten, maar er is wel bij ieder team een con-

tactpersoon. Afspraken die met het IFT-Noord-West op zaaksniveau worden gemaakt worden goed 

nagekomen. Men weet elkaar gemakkelijk te vinden. Binnen de wettelijke kaders verloopt de infon -na-

tie-uitwisseling over en weer tussen de vertegenwoordigers van de banken en de politic goed. 

Als voorbeeld voor de goede samenwerking wordt door respondenten van zowel politic als marktpar-

tijen het landelijke OLO-onderzoek aangehaald. 

Een probleem zit eerder bij opsporingsinstanties waar de contacten minder intensief rnee zijn. Te vaak 

moet er nog met een zaak onder die opsporingsinstanties worden `geleurd' omdat het team Noord-West 

vol zit. Men hoopt op verbetering met de komst van de grootstedelijke IFT's. 

Wat de banken dwars zit is het gebrek aan overzicht dat er bestaat met betrekking tot voortgang en 

resultaat van in behandeling genomen zaken. Respondenten hebben het gevoel nergens terecht te kun-

nen voor inzicht in aantal aanhoudingen, veroordelingen, gelegd conservatoir beslag, ontnemingsvor-

deringen enzovoort. En dat was nu juist een van de doelen van de IFT-opzet, zo wordt aangevoerd. De 

terugkoppeling verdient veel aandacht omdat men het daar ook van moet hebben voor het enthousias-

meren van de achterban. Dat geldt ook in zeer praktische zin. Wanneer bij aanhoudingen voor beslag 

vatbare zaken worden aangetroffen bijvoorbeeld. De banken zouden dit graag horen, omdat er mogelijk 
nog wat terug te halen valt van geleden schade. Er bestaat vooral de verwachting dat het OM op het 

353 



gencreren van overzicht en de tcrugkoppeling naar de banken stuurt, maar respondenten zeggen daar-

van onvoldoende te merken. Het OM staat op een grotere afstand dan de politic. De structuur die het 

OM kiest voor colfordinatie is ook niet helder voor de vertegenwoordigers van dc financiele instellingen. 

Met name hoe LBF, VPO en de CCF zich verhouden is niet duidelijk. 

19.2.3 Telecom-organisaties 

De organisatie van de branche 

Nederland kent vijf grotc aanbieders van telecomdiensten: KPN-mobiel, Libertel/Vodafone, Tel fort, 

Dutchtone en Ben. De telecombedrijven overleggen inmiddels met elkaar onder de vlag van 

Branchevereniging ICT Telecom in de Werkgroep Telecomfraude. 

De belangen 

Respondenten signaleren forse competitie tussen de vijf telecombedrijven die ons land kent. De 

markt is sterk grociende en begrijpclijk probeert iedereen een zo groot mogelijk aandeel na te streven. 

Op zich lopen de belangen wat betreft het tegengaan van fraude redelijk parallel, alleen wil men door 

het uitwisselen van informatie daaromtrent de eigen coneurrentiepositie niet in gevaar brengcn. De par-

tijen onderschrijven het belang van gemeenschappelijke afspraken. Vooralsnog lijken die betrekking te 

zullen hebben op het aanbieden van mobiele telecomdiensten. Aan de ene kant omdat niet alle bedrij-

ven vaste telefoonaansluitingen aanbieden, en aan de andere kant omdat de fraudegevoeligheid van de 

mobiele telefonie veel groter is en daarmec grotere criminele winsten te behalen zijn. 

In tegcnstelling tot de vcrzekeraars en de banken, bestaat de schade van de telecombedrijven voor cen 

groot decl uit gederfde ink omsten. Bij een gestolen mobiele telefoon gaat het minder om de waarde van 

het toestel clan om de gesprekskosten. Die inkomstenderving is vrijwel nooit volledig terug te halen, 

hoewel dat via onder meer civielc claims, wel wordt nagestreefd. Snel ingrijpen in geval van fraude is 

essenticel om de derving zo laag mogelijk tc houden. Dat wordt dan ook van politic en OM verwacht. 

De aangiftebereidheid 

De markt voor mobiele telefoons is nog steeds groeiende, wat overigens ook te verwachten valt voor 

de daarince samenhangendc fraude. Concrete gegevens over de omvang van telecomfraude waren niet 

voor handen toen de stuurgrocp haar Interim-advies opstclde, en zijn nog steeds niet voorhanden. Uit 

bet gespreksmateriaal blijkt wel dat het gaat om honderden fraudemeldingen per maand, zonder dat dui-

dclijk is of dit alle fraudegevallen bereft of die boven cen bepaald schadcbedrag. Gesignalecrd wordt 

dat het IFT-Noord niet is berekend op deze aantallen. Het IFT-Noord ziet clektronische aanlevering van 

deze meldingen als voorwaarde voor het kunnen verwerken ervan. Voor het doen van aangifte voelen 

de telecompartijen alleen als zaken ook min of meer gegarandeerd worden aangepakt. Publiciteit over 

successen in die aanpak vinden zij van belang om fraudeurs af te schrikken. De aangiftebereidheid van 

de telecomaanbieders varieert met de mate waarin door hen aangedragen zaken wordcn aangepakt. Niet 

iedcreen is daarover tevreden zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal. Respondenten signaleren het risico 

van een afnatne in de aangiftebereidheid wanneer de onderzoekscapaciteit van de politic zo beperkt 

blip in relatie tot het aantal aangedragen zaken. 

De overlegstructuur 

Er is cen Werkgroep Telecomfraude in het leven geroepen onder de vlag van Branchevereniging !CT 

Telecom (Branchevereniging 1CT Telecom, 2001). De werkgroep hceft een concept Beleidsacticplan 

uitgebracht voor 2001. Het actieplan voorziet in het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de 
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branche en een stuk zelfregulering. De werkgroep biedt onderdak aan het ad hoc functionerende opera-
tionele fraudeoverleg van de mobiele operators en service providers en voorziet vooral in: 

• onderlinge informatie-uitwisseling; 
• afstemmen van individuele ad hoc acties; 

• beoordelen van nieuwe technische mogelijkheden. 

Het I FT-Noord participeert in de werkgroep. 

Het Beleidsactieplan 2001 bevat de volgende punten: 
a. algemene publieksvoorlichting en bewustwording; 

b. voorlichting en bewustwording voor aanbieders, beleidsmakers en opsporingsinstanties; 
c. informatie-uitwisseling tussen telecomaanbieders en politie, justitie, IFT, DGTP/RDR; 
d. algemeen onderzoek met als doe kennisvermeerdering; 
e. specifiek onderzoek met als doel handhaving en vergroting technische expertise; 

f. R&D-onderzoek: vermindering kwetsbaarheid volgende generatie toestellen; 
g. Bevordering internationale samenwerking en afstemming. 

Het opstellen en uitvoeren van een handhavingsarrangement maakt deel uit van punt c. De werkgroep 

heeft een voorstel gedaan om een projectorganisatie in het leven te roepen die de activiteiten nader uit-
werkt. 

De samenwerking met de IFTs / het LLHF 

Voor de telecombedrijven is het IFT-concept synoniem met het IFT-Noord. Met de andere IFT's zijn 

geen rechtstreekse contacten, of de contacten verlopen op CIE-niveau via andere afdelingen binnen de 

telecomorganisaties. De beleidsmatige contacten zijn vooral met het 1FT-Noord. Er is waardering voor 

de opzet van het IFT en dat er aandacht is vanuit de overheid voor telecomfraude. Een luisterend oor bij 

de overheid op een nieuw terrein als telecommunicatie wordt erg gewaardeerd. Er is in het bijzonder 
waardering voor het feit dat het EFT-Noord de verschillende telecompartijen weer bij elkaar aan tafel 

heeft gebracht. 
De waardering door de telecombedrijven van de inhoudelijke samenwerking op zaaksniveau hangt sterk 

samen met de mate waarin onderzoeken zijn opgepakt of niet. 

19.2.4 De Stichting Namaakbestrijding (SNB) 

De organisatie van de branche 

De SNB is in 1991 opgericht op initiatief van de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als doel 

het voorkomen en bestrijden van de ongeoorloofde namaak van producten en de verhandeling van die 

producten. De organisatie bestaat uit 6 medewerkers die de belangen behartigen van aangesloten pro-

ducenten, distributeurs, leveranciers en alle andere houders van industriele rechten en intellectueel 

eigendom van originele producten (SNB, 24 april 1991). In 1997 waren ongeveer 80 hoofdkantoren van 

bedrijven aangesloten bij de SNB (70 % van de markt). 

De activiteiten van de SNB bestaan o.a. uit: 

• controleren van verkooppunten; 

• assistentie bij inbeslagnemingen; 

• doen van identificaties en aangiften; 

• contact met overheden; 
• civielrechtelijke acties. 
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Namaak heeft vrijwel altijd een internationaal karakter. Samcn met dc Belgische zusterorganisatie 

heeft de SNB daarom cen Europecs netwerk opgcricht onder de naam 'REACT' met in eerste instantie 

vijf aangcsloten landen. Het netwerk breidt zich langzaam uit en richt zich op grensoverschrijdende ver-

volging van namaakhandelaren en de intemationalc conrdinatie van acties. 

Het belang 

Namaak treft de merkhouders reehtstreeks in bun omzet. Dankzij de huidige kopieertechniekcn is 

namaak bijna niet meer van echt te onderscheiden. Waren die technieken in het verleden niet breed 

beschikbaaft inmiddels zijn ze tegen relatief beperkte kosten binnen het bereik gekomen van een groter 

publiek. Bij de consument zelf is het uiterlijk van het product in feite geen selectiecriterium meer om tc 

kiezen voor echt in plaats van namaak. De prijs wordt bij de aankoop het meest doorslaggevend. 

Eventuele verschillen in duurzaamheid van het product manifesteren zich vaak later. 

De aangiftebereidheid 

De SNB werkt nauw samen met de ECD en doet daar ook aangifte bij het MIA (Meld-, Informatie-

en Analysepunt). Door tijdgebrek blijvcn Cr echter zaken bij de ECD liggen. De SNB had graag gezien 

dat de capaciteit van de ECD wad uitgebreid, bijvoorbeeld vanuit de intensivering van de horizontale 

fraudebestrijding. De aangiftebereidheid hangt nauw samcn met het vervolg op de aangiftc. andat bij 

aantreffen van namaakproducten de eivielrechtelijkc mogelijkheden van beslaglegging soms beperkter 

zijn dan die volgens het strafrecht, heeft de SNB baat bij directe strafrechtelijke aanpak. 

De samenwerking met de IFT's / het LLHF 

Uit het gespreksmateriaal blijkt dat de aandacht van het IFT-Oost en de fraude-unit Oost tot nu toe 

vooral is uitgegaan naar assurantiefraude omdat de maatschappelijke impact van die fraudevorm groter 

worth geacht. Er is weinig tot geen afstemming geweest met de SNB. Feitelftke ervaring met samen-

werking ontbreekt aan beide zijden. 

19.2.5 Gefailleerden en curatoren in faillissementszaken 

Organisatie van de branche 

Het expertisecentrum onderhoudt contacten met RC's, curatoren en de stichting WORM (weten-

schappelijk onderzock rechterlijkc macht). De stichting is een aanspreekpunt voor particulieren en 

bedrijvcn die menen door curatoren of RC's niet juist te zijn bchandeld in de afhandeling van bun fail-

lissement. Er is namens de slachtoffers geen duidelijke andere marktpartij waannee vanuit de opsporing 

en vervolging contact kan vvorden onderhouden. Een handhavingsarrangement ontbrcekt derhalve. 

Als cent-I-mai een faillissement is ungesproken komt de curator in beeld als degene die het faillissement 

moet afwikkelen. Volgens het rapport van het deelproject Faillissementsfraude (Projectbureau, 1997,7) 

zal een curator zich vooral richtcn op de civielrechtethke atthandeling van het faillissement. 

Bewustwording van de mogelijkheid van een strafrechtelijke aanpak van fraude is een voorwaarde voor 

adequate aanpak. Er is cen vereniging van insolventie advocaten (Insolad) die daarbij mogelijk zou kun-

nen worden ingeschakeld. Den vereniging verzorgt ook opleidingen. Net  IFT-Zuid ondcrhoudt contac-

ten met de vereniging. 

Aangiftebereidheid 

Bij faillisscmenten ligt de nadruk op civielrechtelijke afdoening. Waarschijnlijk wordt in lang niet 

alle gevallen van fraude aangifte gedaan omdat het directe belang voor de afdoening niet wordt gczien. 
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Er zit veel tijd tussen het uitspreken van een faillissement en het opleggen van een daarmee verband 

houdende strafsanctie. Een eenvoudige aangifteprocedure en afspraken met de rechters-commissarissen 

in faillissementszaken zou positief kunnen uitwerken ten aanzien van de aangiftebereidheid. Deze rech-

ters-commissarissen zijn Verenigd in het RECOFA-overleg, wat een ingang biedt aan de IFT's voor het 

maken van procedure-afspraken. 

Samenwerking IFT's/LLHF 

De curatoren zijn niet afzonderlijk in deze evaluatie betrokken. De IFT's hebben verschillende ini-

tiatieven ondernomen om de curatoren op de hoogte te brengen van het bestaan van het IFT-concept en 

om mogelijk tot afspraken te komen. In Noord en Oost hebben de IFT's op vrij grote schaal voorlich-

ting gegeven aan curatoren. Vertegenwoordigers van de OM-fraudeteams wonen in een aantal gevallen 

de vergaderingen van arrondissementelijke faillissementscommissies bij. Door het 1FT-Zuid is meege-

werkt aan een landelijke themadag `faillissementsfraude' en aan een studiedag van curatoren in Zuid-

Nederland. 

19.2.6 Eigenverladersorganisatie (EVO) 

De samenwerking met de EVO is het meest recent van de marktpartijen. De EVO vertegenwoordigt 

een groot aantal transportbedrijven in Nederland. Op 31 oktober 2000 is een intentieverklaring aange-

gaan om te komen tot een handhavingsarrangement. De relatie is nog zo vers dat er nog geen informa-

tie te melden is over aangiftegedrag ed. 

19.3 De IFT's over samenwerking met de marktpartijen 

Aan de medewerkers van de IFT's is een aantal vragen voorgelegd betreffende de samenwerking 

met de marktpartijen. De resultaten worden in een aantal opeenvolgende tabellen gepresenteerd. 

In welke mate heefi volgens u het project FR bijgedragen aan een betere coinmunicatie tussen de IFT's 

en de private sector van uw aandachtsgebied? (%) 

IFT Noord 

n=19 

IF]' Oost 	IFT Zuid IFT N.West 	IFT West 	Totaal 

n=12 [11=11 =11E1 ITEM TIMIN 

Goed 

Voldoende 

Matig 

Slecht 

Geen mening 

37 

11 

21 

5 

26 

8 

67 

25 

7 

20 

60 

7 

7 

57 

29 

7 

7 

29 

64 

7 

28 

35 

24 

3 

10 

Totaal* 100 100 101 100 100 100 

DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES MET EXACT TOT 100 OP 

De bijdrage vanuit het project FR aan de communicatie met de `eigen' marktpartij wordt vooral door 

het I FT-West hoog ingeschat. Dat laat zich verklaren door de recente inspanningen die door de project-

leider in samenwerking met het IFT zijn ondernomen om de transportsector te laten aanhaken bij het 

[FT-concept. In het overleg met de sector is fors geinvesteerd zodat op 31 oktober 2000 met de Eigen 

Verladersorganisatie (EVO) reeds een intentieverklaring kon worden ondertekend om te komen tot een 
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handhavingsarrangement. Flet IFT-Zuid herkent de bijdrage van het project minder. Dat heeft zowel te 

maken met het feit dat vanuit het projectbureau minder aandacht is uitgegaan naar partijen rood  faillis- 

semcnts&aude, als het feit dat op dat terrein geen eenduidige marktpartij aanwijsbaar is. 

floe beoordeelt u de samenwerking tussen uw ITT en de marktparajen van uw aandachtsgebied? (%) 

57121r1 GirE 
Coed 

V()Idoendc 

Matig 

Slecht 

Gem mening 

21 

42 

32 

5 

33 

8 

33 

47 

13 

7 

43 

50 

7 

43 

43 

7 

7 

22 

45 

24 

7 

3 

Totaal* 100 99 100 100 100 101 

• DOOR AFRO:VI/ENGEN MILL PERCENTAGE ET EXACT MT WO OP 

In het verlengde van de opmerking bij de beantwoording valt de uitkomst voor het IFT-Zuid te ver-

klaren. Relatief gezien scoort ook het IFT-Oost lager dan de andere IFT's op de waardering van de 

samenwerking. De overige medewerkers van de IFT's zijn voldoende tot goed tevreden 

ls cc in voldoende mate sprake van gestructureerde gegevensuitwisseling tussen ow JET en de markt-

partijen van ow aandachtsgebied? (%,) 

	 otaal 

11 7' 17=151 

Ja 

Beperkt 

Nee 

(leen mening 

26 

32 

26 

16 

8 

33 

25 

33 

7 

33 

47 

13 

50 

36 

14 

14 

29 

29 

29 

22 

32 

26 

20 

Totaar 

• 

100 99 100 100 101 100 

III OR APR 

De infonnatie-uitwisseling tussen IFT en marktpartijen Neck tijdens dc tussenevaluatie een punt 

van zorg. Flet hogc percentage geen mening' valt op bij het IFT-Oost en het IFT-West. Voor het laatst 

genoemde team is dat verklaarbaar vanwege de nog prillc samenwcrking met de marktpartijen die ten 

tijde van het peilmornent van de evaluatie nog gcen concrete zaken had opgeleverd. Het IFT-Oost valt 

net als in de vorige antwoordtabellen op door ecn andere, of geen, beleving van het contact met de 

marktpartijen. Omdat voor Oost in de vraagstelling niet is gedifferentieerd tussen de verzekeringsbran-

che en de marktpartijen aangaande de intcllectuele eigendomsfraude, is het waarom achter de beant-

woording niet goed te reconstrueren. 
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Koppelt ii ttw onderzoeksbevindingen terug met de marktpartijen van tav aandachtsgebied? ( %) 

En° %Gnat MT Oca nn axed 070' RizAkgi ON' Wselia 	Mang 

o34C), 	0342 	coaCO 	co46 	coa,116 	coaTS 
Altijd 	 42 	 25 	 27 	 43 	 71 	 42 

Soms 	 32 	 42 	 53 	 36 	 21 	 37 

Nooit 	 5 	 8 	 7 	 4 

Gem nnening 	21 	 25 	 13 	 21 	 7 	 18 

Totaal* 100 	 100 	100 	 100 	 99 	 101 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Terugkoppeling van onderzoeksbevindingen was tijdens de tussenevaluatie voor marktpartijen een 

punt van stevige kritiek. De medewerkers uit de teams Noord, Noord-West en West koppelen duidelijk 

vaker terug dan hun collega's. 

Een tweede punt van kritiek dat in de tussenevaluatie van de marktpartijen te horen viel was de samen-

werking op het niveau van concrete onderzoeken. De marktpartijen beschikken over veel expertise 

waarvan men het idee had dat er meer mee gedaan zou kunnen worden. De marktpartijen zelf vinden 

dat het wel wat beter gaat maar zijn nog niet tevreden. Dat geldt ook voor de IFT-medewerkers van 

vooral de teams Noord en Oost. 

Hoe beoordeelt u de samenwerking met de marktpartijen van uw aandachtsgebied binnen een onder-

zoek? ( %) 

Noord 	nim © 	ntir grAil5 On' RiMsgell1T Tteld 

wa,1149 	co4S 	aptIO 	ma,116 	ciA6 	afffeS 
Goed 	 32 	 17 	 20 	 36 

Voldoende 	26 	 25 	 40 	 43 

Matig 	 37 	 42 	 20 	 7 

Slecht 	 5 	 7 

Gcen mening 	 17 	 20 	 7 

50 

36 

14 

31 

34 

22 

3 

11 

Totaal* 100 	101 	 100 	100 	 100 	 101 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

In hoeverre heeft volgens u de samenwerking met de marktpartijen van uw aandachtsgebied geresul-

teerd in een verhoging van uw kennis van FR? (%). 

	

MT Maud DST @ 	U Mot EILT RiAtgia EIDU Mgzia 	11DITED 

mpg 	rig42 	c1J40 	co44 	coaCe8 	maTS 
Goed 	 11 	 36 	 14 	 12 

Voldoende 	37 	 17 	 7 	 57 	 50 	 34 

Matig 	 26 	 50 	 33 	 14 	 24 

Slecht 	 10 	 17 	 13 	 7 	 10 

Geen mening 	16 	 17 	 47 	 21 	 20 

Totaal* 	 100 	101 	 100 	100 	 99 	 100 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

359 



Het lerend effect van het samenwerken met de marktpartijen wordt door 46% van de bevraagden als 

voldoende tot goed beoordeeld. De uitslag bij `geen mening', wordt vertekend door het aandeel van het 

IFT-Zuid dat in de praktijk een duidelijke marktpartij ontbeert. 

19.4 De bijzondere opsporingsdiensten 

De publieke sector is in het kader van deze evaluatie ondcrverdecld in bijzondere opsporingsdien-

sten (voor zover relevant), politic en OM. Hoewel het in beginsel gaat om een private DOD, is in deze 

paragraaf ook de relatie met BUMA/STEMRA opgenomen. Ter inleiding van deze paragraaf hebben 

wij de uitslag opgenomen van een vraag naar het oordeel van de IFT-medewerkers over de communi-

catie met de BOD'en. Noord gevolgd door Noord-West zijn daarovcr positicf. De meeste medewerkers 

van de andere teams vinden die communicatie maar matig. 

Hoe beoordeelt u de conununicatie tussen de BOD'en en ow !FT? (%) 

}FT Nonrd 	I rr On‘t 	IFT Zuid 1FT N.West 	IFT West 	Totaal 

n=19 	n=12 	n=15 	n=14 	n=14 	n=72 

Gocd 	 26 

Vo'dm:11de 	53 

Matig 

Slecht 

Goon mcning 

5 

16 

58 

25 

7 

27 

33 

13 

20 

7 

57 

36 

14 

29 

29 

14 

14 

12 

37 

30 

10 

12 

Totaal* 100 99 100 100 100 101 

IMAM NYRONDINCE IES 00 or 

19.4.1 De FIOD-ECD 

De FIOD wil de oorspronkefijke 12 vestigingen in het land terugbrengen tot vijf clusters die op de 

1FT's (buiten de grote steden) lijken. Ook de taakaccenten !open in dat geval parallel. Die ontwikkeling 

is enigszins doorkruist met de komst van het Functioned OM. De consequenties daanian zijn overigcns 

voor de FIOD nict duidelijk. 

De FIOD maakt deel uit van de belastingdienst maar wordt vanwege haar financiele expertise ook 

betrokken bij de bestrijding van commune delicten. De FIOD heeft daarvoor inclusief de ECD in totaal 

57 menscn beschikbaar. De samenwerking tussen FIOD en OM is formed geregeld in het 

'Kaderconvenant Belastingdienst-Openbaar Ministerie met betrekking tot fiscale (douane-) delicten en 

bijdragen aan nict fiscale delicten in 1999' (10 december 1998). Tussen FIOD en de IFT's waren ver-

schillende aispraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewcrkt. Inmiddels zijn de vaste deta-

cheringen van FIOD-medewerkers in de IFT's beeindigd en worth Cr, tot spijt van de IFT's, alleen op 

ad hoc basis samengewerkt. De IFT's hebben grote moeite met het wegvallen van de detacheringscon-

structies omdat ze zelf niet of nauwelijks de kwalificaties in huis hebben van dc FIOD-medewerkers en 

die vermoedelijk ook niet op korte termijn kunnen verwerven. Het in vaste dienst nemen van de FIOD-

medewerkers stuit op financiele bezwaren. De FIOD-medewerkers zijn qua salaris hoger ingeschaald 

dan de gemiddelde rechercheur. 
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In het aangehaalde convenant wordt ook de al langer bestaande overlegstructuur tussen FIOD en 

OM beschreven. Die structuur omvat verschillende overlegniveaus: 

• Het TPO (het maandelijkse lokale tripartite-overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst) dat 

beoogt om in het aanmeldings-, transactie- en vervolgingstraject de ketenafstemming effectief te 

laten verlopen. 

• Het Centraal TPO (CTPO) dat de doelstellingen en randvoorwaarden bepaalt voor het effectief kun-

nen functioneren van de TPO's. Het CTPO geeft richting, volgt ontwikkelingen, signaleert pro-

bleemsituaties of lost deze op. Het CTPO bestaat uit de lijnchefs van de leden van het TPO. 
• Het Bestuurlijke TPO (BTPO) bepaalt jaarlijks de gezamenlijke visie op de aanpak van fiscale en 

douane- fraude. Het BTPO bestaat minimaal uit de vertegenwoordiger van het college van PG's, de 

Directeur-generaal der Belastingen, het hoofd van de FIOD en de directeur Algemeen Financiele 
Zaken. 

In het TPO binnen het eigen verzorgingsgebied participeren namens het OM de hoofden van de OM-

fraudeteams. 

In het kader van de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 (1998, 44) zijn aan de ECD extra 

middelen toegekend voor de horizontale fraudebestrijding. Voor 1999 gaat het om f 2,2 miljoen en 
vanaf het jaar 2000 om jaarlijks f 4,8 miljoen. Het geld is bestemd voor uitbreiding van de bestaande 

opsporingscapaciteit met 30 fte's voor de bestrijding van merkenfraude, assurantiefraude en faillisse-
mentsfraude. Van de gelden moet ook een `Kennis- en inlichtingencentrum horizontale fraudebestrij-

ding' worden opgericht waar niet alleen de ECD zelf maar ook politie en justitie gebruik kunnen maken. 

Sinds 1999 is de ECD ondergebracht bij de FIOD, zij het met behoud van de eigen positie. Veel geIn-
terviewden vrezen dat binnen afzienbare tijd de ECD zal gaan verdwijnen en daarmee ook veel des-

kundigheid. Aanleiding voor de herpositionering van de ECD vormt blijkens de brief van de ministers 
van Economische Zaken, van Justitie en van Financien (Tweede Kamer, 1998-1999, 26200 XIII, nr. 36): 

• betere beschikbaarheid en effectievere inzet van kennis, kunde en ervaring op het gebied van finan-

cieel rechercheren; 
• de praktijk die leert dat financieel-economische en fiscale fraude vaak samengaan; 

• de verwachting dat een bundeling van deskundigheid en de beschikking over gemeenschappelijke 

informatieposities tot betere resultaten leidt. 

Sinds het moment waarop de ECD is opgegaan in de FIOD zijn er van de kant van opsporing en 

vervolging geluiden te horen dat bij de ECD zaken lang blijven liggen. Van de extra verkregen gelden 

voor horizontale fraudebestrijding zou de ECD onder andere een `Kennis- en inlichtingencentrum 

Horizontale fraudebestrijding' oprichten mede ten behoeve van politie en justitie (Ministerie van 

Justitie, 14 juni 1999, 44). Dat is nog in ontwikkeling en de resultaten zullen waarschijnlijk pas over 

enkele jaren zijn te verwachten. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over het samenvoegen van de 

expertisetaken met betrekking tot de bestrijding van de horizontale fraude tussen de IFT's met de aan-
dachtspunten faillissementsfraude, assurantiefraude en merkenfraude, en de FIOD-ECD. Zij hebben 

immers voor deze terreinen ook een expertise-ontwikkelende taak. Het is moeilijk aan te nemen dat 

bewust wordt gestimuleerd, dat op twee plaatsen hetzelfde wordt ontwikkeld. Met de huidige regelge-

ving kent de gegevensuitwisseling tussen verschilende partijen binnen een exeprtisecentrum nog beper-

kingen als gevolg waarvan mogelijk niet met een geintegreerd centrum kan worden volstaan. In dat 
geval dient het streven daarop wel gericht te zijn. 

Overigens lijkt het geven van extra geld aan een BUD om een kenniscentrum in te richten in strijd met 
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de inzct van de politic om zich juist onathankelfiker te kunnen maken van die BOD'en (en de private 

sector). 

19.4.2 Buma/Stemra 

De opsporingsdienst Buma/Stemra voert werkzaamheden uit voor de stichting Brein. Deze stichting 

is cen overkoepelende organisatie waarin verschillencic branches zijn ondergebracht: muziek, film, 

entertainmentsoftware en video. Lcden van dc stichting Brein kunnen bij de opsporingsdienst aangifte 

doen. De hoofdofficier van justitic te Amsterdam is aangewezen als toezichthouder van de opsporings-

diens!. 

Er werken 10 medewerkers bij de dienst, verdeeld over twee secties: 

• openbaannakingen, met als taak de controle op commereieel muziekgebmik; 

• piraterijbestrijding, met als taak het opsporen van illegale beeld-, gcluids- en entertainmentdragers. 

De dienst is blij met de instelling van de IFT's en zicn het als cen welkome uitbreiding van de 

opsporingscapaciteit. Er zijn feitelijk nog geen ervaringen met de IFT's in verband met een omvangrijk 

onderzoek dat in samenwerking met het LTC draait. De kleine onderzoeken zijn ondertussen bewust 

blijven liggen omdat ze niet vallen binnen de categoricen middelzwaar/zwaar. Het !FT-Oost en de 

opsporingsdienst hebbcn over en weer kennis gemaakt, maar niet samengewerkt. Het hoofd van de frau-

de-unit Oost participeert in een werkgrocp betreffende reorganisatie van de dienst. Met de ECD en de 

FIOD wordt ad hoc samengewerkt en niet aan de hand van een convenant. Er is cen concept handha-

vingsarrangemcnt beschikbaar sinds het verschijnen van het eindrappon financiecl recherchercn maar 

dat is niet geactualiscerd en niet ondertekend. 

Ms onderdeel van her kabinetsstandpunt inzake de BOD'en is besloten dat de taken van 

Buma/Stemra door de overheid mocten worden overgenomen. De private financiering van deze dicnst 

staat op gcspannen voct met het beginsel dat strafrechtclijke opsporing in principe een overheidstaak is. 

19.5 Politie en OM 

19.5.1 De politieregio's en arrondissementsparketten 

De regio's en arrondissemcntsparketten die geen beheer voercn over een !FT voelen zich ook nau-

welijks bctrokken bij dat IFT. Fen uitzondcring geldt in dat verband voor het IFT-Noord. De bestrijding 

van horizontale fraude kent in de regio gcen prioriteit. Het IFT-Noord ondervond hiervan in de cerste 

twee jaar verhoudingsgewijs nog de mccste last. Het team was klein en is daama maar langzaam 

gegroeid. Voor het draaien van zaken was het deels aangewezen op de mcdewerking uit de regio's. 

Overigens is dat vanuit het oogpunt van kennisverbreding ook een bewustc kcuze geweest. Maar het 

steeds weer verkrijgen van medewerking in de regio's valt niet mce. Het paradoxale doet zieh voor dat 

men met kleine zaken bij de regio's niet hoeft aan te komen, maar met grote ook niet. Medcwerkers uit-

lencn voor een langdurig onderzoek doen de politiechefs uit de regio's niet graag. 
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Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen uw JET en de deelneniende politieregio's? (%) 

Maccit 	0= IIIn &EU MT MAWII11TMtize 	Maud] 
aPIID 	frt4S 	m40 	trp116 	a*JeJ. 	n*Y23 

Goed 	 16 

Voldoende 	37 	25 	27 

Matig 	 37 	58 	40 

Slecht 	 11 	 8 	27 

Geen mening 	 8 	7 

4 

64 	 29 	 37 

29 	 64 	 45 

7 	 11 

7 	 4 

Totaal* 	101 	 99 	101 	100 	 100 	 101 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT I 00 OP 

De uitslag van de enquete die onder de IFT-medewerkers is gehouden bevestigt het beeld van een 

matige samenwerking, met het IFT-Noord West als een positieve uitschieter. 

Het onderhouden van het contact tussen IFT en de niet-beheersregio's gaat, voor zover het al plaats-
vindt, volgens respondenten meestal uit van het IFT. Een uitzondering geldt voor het IFT-Zuid, waar het 

contact automatisch plaatsvindt via de in de regio's geplaatste IFT-medewerkers. Toch leidt het ook in 

dat team tot een matig oordeel, in tegenstelling tot wat men zou verwachten. Het IFT-Oost is het som-

berst over de communicatie met de politieregio's. 

Hoe beoordeelt u de communicatie tussen de regio's en uw JET? (%) 

Ricoat On CAM aff auftil UT Mtge [In WO 	1Jukr211 
co=11D 	(EPOS 	BP110 	a:Kle3 	co=136 	ccffFeN 

Gocd 	 5 	 14 	 4 

Voldoende 	42 	 8 	13 	36 	 7 	 23 

Matig 	 26 	42 	47 	64 	 64 	 47 

Slecht 	 21 	 50 	33 	 20 

Gecn mening 	5 	 7 	 14 	 5 

Totaal* 	99 	100 	100 	100 	 99 	 99 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT I 00 OP 

Met uitzondering van de beheersparketten, lijkt van de arrondissementen weinig aandacht uit te 

gaan naar de IFT's. Met de komst van interarrondissementelijke OM-fraudeteams is het ook verklaar-

baar dat de belangstelling op de parketten voor fraudebestrijding afneemt. Zij hebben expliciet de 

behandeling van bepaalde fraudezaken voor de samenwerkende arrondissementen toebedeeld gelcregen. 

Daarmee heeft die taak een vrijwel exclusief karakter gekregen ten opzichte van de arrondissement-

sparketten. 

De taakafbakening met de BFR's/BFO's is vooral naar de mening van de IFT-medewerkers in Oost 

onduidelijk. De vraag was overigens algemeen gesteld en niet specifiek met betrekking tot het eigen IFT 
en de BFR's vanuit het eigen verzorgingsgebied. 
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Hoe duidelijk is naar utv oordeel de taakaJbakening tussen de BFRVBFO's en de !FT's? (%) 

rilr14 
Geed 

Idoende 

Matig 

Slecht 

Geen mening 

37 

37 

21 

5 

25 

17 

42 

17 

47 

47 

7 

36 

50 

7 

7 

29 

43 

14 

7 

7 

35 

39 

16 

5 

4 

Ibtaal* 100 101 101 100 100 99 

• DOOR AIRONDINGIN LLI N Dr, PI RCP, TAul 	II I-  \ ACT TOT 100 OP 

19.5.2 Het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) 

Bij de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving is het Centraal Adviesbureau Beslag en 

Behcer (CABB) opgericht. Oorspronkelijk was dit bureau een vraagbaak voor juridische aangelegen-

heden (Voortgangsrapportage fraudebestrijding 1997, 20). In 1996 is het CABB omgevortnd tot het 

BOOM: eel) adviserende en faciliterende organisatie binnen het OM. Het BOOM is direct gepositio-

neerd onder bet college van PG's en heeft met betrekking tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 

voordecl de volgende taken: 

• de beleidsmatige ondersteuning van het college; 

• het bieden van algemene faciliteiten als cen helpdeskfunctie, de verspreiding van jurisprudentie en 

de uitgave van een nieuwsbrief; 

• zaaksgerichte ondersteuning van het OM met behulp van het BOOM-adviesteam en het 

Conservatoir en Executoriaal Beslag System (CERES); 

• onderstcuning van het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de executie van ontnemingsmaatrege-

len. 

Ter advisering van de !FT's en de pendanten daarvan bij het OM in het kader van de horizontale 

fraudebestrijding, keen het BOOM extra gelden gekregen. De expertise van het BOOM overlapt in geen 

geval die van de IFT's. Ze is juist ter aanvulling nodig hoewel de IFT's de weg naar het BOOM nog niet 

helemaal hebben gevonden. 

19.5.3 Het BLOM 

Het bureau ter onderstcuning van de landelijk OvJ in MOT-zaken (BLOM) vormt samen met het 

LBF en het Kenniscentrum Financieel Rechercheren de Unit Financiele Criminaliteit binnen de dienst 

Nationaal Recherche Inzicht van het KLPD. Het BLOM heeft als belangrijkste taak het veredelen en 

analyseren van gegevens op basis en ten behoeve van verdachte transacties. Het BLOM participcert in 

de IFT-vergadering, ook al omdat het hoofd van het BLOM ook het LBF onder zijn hoede heeft. De 

IFT's onderhouden met het BLOM geen intensieve uitwisselingsrelatie. 

19.5.4 De !FT's, het LBF en de DRO 

Dc samenwerking tussen de IFT's, en de IFT's en het LBF kornt op versehillende plaatsen in dit rap-

port aan de orde. Tussen de IFT's onderling is er beleidsmatig goed contact. Men zict elkaar tijdens het 

clusteroverleg en het VPO. Operationcel is het contact minder frequent. Dat is sinds de tussenevaluatie 

van 1999 ook niet toegenomen. 
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Hoe beoordeelt it de samenwerking met andere IFT's? ( %) 

	

[In Ma 	UWCa0 	No:633 DIFT RIAtizia 	IF? %tea 	acem13 

	

opilT 	[D4N 	Eff311§ 	[D116 	or144 	co=tA 

Goed 	 26 	 8 	20 	36 	 29 	 24 

Voldoende 	68 	17 	20 	57 	 50 	 45 

Matig 	 5 	17 	33 	 21 	 15 

Slecht 	 17 	 3 

Gcen mening 	 42 	27 	7 	 14 

Totaal* 99 	101 	100 	100 	100 	101 

• DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

De IFT's Noord, Noord-West en West zijn het meest positief over de samenwerking onderling. Het 

IFT-Noord heeft met het IFT-Zuid en de DRO operationeel samengewerkt in twee telecomfraudes. De 

assistentie met twee rechercheurs heeft een aantal weken geduurd, wat zich direct vertaalt in vertraging 

van onderzoeken van het eigen team of zelfs het stopzetten daarvan. Overigens kijkt men positief op 

de samenwerking terug en bevordert het ook het contact op andere terreinen. 

Het IFT-Zuid heeft met het I FT-Oost contact om te onderzoeken of samen zaken kunnen worden opge-

pakt. Bij de aanpak van OLO-fraudes is door verschillende teams met elkaar samengewerkt, vooral in 

de OLO-werkgroep. 
De belangrijkste klacht is, dat de samenwerking tussen de IFT's teveel beperkt blijft tot incidentele con-

tacten, wat voor een aantal respondenten niet genoeg oplevert. Zij staan voor een veel hechtere lande-

lijke IFT-organisatie (de IFT-Nederland BV) waarin vooral gezamenlijk het wiel wordt uitgevonden. 

Bijvoorbeeld voor wat betreft bedrijfsvoering, opbouw en afstemming relatiebeheer en de inrichting van 

de organisatie. 

Wordt er naar uw mening geleerd van de ervaringen bij andere IFT's? (%) 

RiogA 	20 	Bff arBN llffRioltal MT MO 	mama 
0:14D 	TPIIS 	or,DO 	[11143 	crptle0 	[DEIN 

Ja 	 5 	 8 

Beperkt 	53 	33 

Nee 	 42 	58 

40 

60 

43 

50 

7 

43 

57 

19 

47 

34 

Totaal* 100 	 99 	100 	100 	 100 	 100 

DOOR AFRONDINCiEN TELLEN DE PERCENTAGES N1ET EXACT TOT 100 OP 

Er wordt naar de mening van de IFT-medewerkers tussen de IFT's maar beperkt of in het geheel niet 

geleerd van elkaars ervaringen. De cijfers zijn zo overtuigend dat het lijkt op een gemiste kans. Teams 

die actief zijn op dezelfde aandachtsgebieden zouden bij uitstek van elkaars ervaringen kunnen leren. 

De samenwerking binnen het eigen team scoort over het algemeen goed tot voldoende met een uit-

schieter in negatieve zin voor het IFT-Oost waar de verdeling ongeveer fifty-fifty is. 
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floe beoordeelt u de samenwerking hinnen uw IFT? (%) 

Coed 

Voldoende 

Matig 

Slecht 

53 	 42 	 40 . 	93 	 64 	 58 

26 	 17 	 33 	 7 	 36 	 24 

21 	 33 	 20 	 15 

8 	 7 	 3 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

De samenwerking tussen IFT's en het LBF scoort in Noord-West en West goed, maar in de andere 

teams veel minder. Dit beeld strookt met wat al eerder in dit rapport is geconstateerd. 

Hoe heuordeelt u de samenwerking tussen uw JET en het Lundelijk Bureau Fraude (%) 

Goed 

Voldoende 

matig 

Slecht 

Geen mcning 

79 	 21 	 19 

42 	 33 	 14 	 50 	 30 

53 	 25 	 27 	 14 	 26 

5 	 8 	 7 	 4 

67 	 33 	 7 	 14 	 22 

Totaal* 100 100 100 100 99 101 

DOOR AFRONDINGEN T1 LT.EN DE PERCEN F. 

De gcgevensuitwisseling op operationeel niveau scoort in het IFT-Oost en het IFT-Zuid niet goed. 

Hoe heoordeelt u de gegevensuilwisseling op operationeel niveau tussen de IFT's underling (%) 

IFT Noord 	IFT Oost 	IVY Zuid IFT N.West 	!FT West 	Totaal 

n=19 	n=12 	nr-15 	n=14 	 n=14 	n=72 

Geed 

Voldocnde 

Matig 

Slccht 

Geen mcning 

21 

32 

37 

II 

17 

25 

25 

33 

20 

33 

13 

33 

29 

50 

21 

14 

29 

43 

14 

14 

30 

28 

10 

19 

Totaal* 101 100 99 100 100 101 

• 1)0DRA1RONDINGEN 

19.6 Reflectie 
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De definitie van de markt 

Vanuit historisch perspectief valt te verklaren dat verzekeraars en banken vanaf het begin van het 

project financieel recherchcren een belangrijke gesprekspartner zijn geweest voor politie en het OM. Op 



basis van het deelproject horizontale fraude is het aantal spelers uitgebreid met telecom-organisaties en 
de bestrijders van het misbruik van Intellectuele eigendommen. Uit het onderzoek blijkt dat veel respon-

denten deze afbakening van de marktpartijen min of meer gelijk zien aan de markt. Met name het LBF 

waarschuwt voor de beperkingen van deze zienswijze. Er zijn nieuwe fraudevormen in opkomst die nog 

geen duidelijke plaats hebben gekregen in het IFT-concept en het centraal overleg daarover. Inmiddels 

is de fraude met identiteitsbewijzen aangepakt middels een apart project. Postale fraude, digitale frau-

de via onder andere het internet en fraude in de zorgsector krijgen nog minder aandacht. Wat betreft dit 

onderwerp wordt de link gemist tussen het IFT-concept en de regionale bureaus computercriminaliteit. 

Het IFT-Noord heeft destijds het aandachtspunt data-transportfraude toegewezen gekregen, waaronder 

ook de digitale fraude zou kunnen worden begrepen. Het accent binnen dat aandachtspunt is feitelijk 
komen te liggen op de aanbieders van mobiele telefoondiensten. De aandacht voor bijvoorbeeld digita-

le fraude blijft daarbij ver achter. 

De loketten/de overlegstructuur 

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

elkaar in verband gebracht en op zwaarte beoordeeld is volgens alle respondenten een goede zaak. De 

situatie binnen de telecombranche waar van een dergelijke loketconstructie nog geen sprake is, maakt 
dat extra duidelijk. 

De belangrijkste functie van de loketten is coordinatie van de informatiestroom uit de branche naar poli-

tic en OM. Die coordinatie vindt plaats onder invloed van belangen, beoordelingscriteria, marktstrate-

gie etc., maar is voor politic en OM heel efficient. In tegenstelling tot het moeten overleggen met alle 

partijen afzonderlijk, is er een aanspreekpunt. Dat voorkomt ook dat de publieke sector uitgespeeld 

wordt door marktpartijen die weliswaar afkomstig zijn uit dezelfde branche maar nog steeds elkaar 
beconcurreren. De loketten lossen problemen op in de achterban waardoor de IFT's daar niet mee wor-

den geconfronteerd. Ook voor de private marktpartijen is het werken met loketten efficient. Anders dan 

om binnen iedere organisatie de meldfunctie afzonderlijk te moeten organiseren op basis van een moge-
lijk betrekkelijk gering aantal meldingen, betekent het samenvoegen een geringere investering. Die 

wordt deels te niet gedaan door de behoefte aan extra overleg tussen de afzonderlijke instellingen, maar 

dat blijkt weer een veel sterkere positie in het overleg met de overheid op te leveren dan wanneer iede-
re partij uitsluitend voor zichzelf opkomt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de loketten niet kunnen worden los gezien van de achterliggende overleg-
structuren. Ze staan eigenlijk helemaal niet op zichzelf maar vormen het zichtbare deel, de uitvoerings-

organisatie, van een netwerk bestaande uit contactpersonen van de deelnemende instellingen. Overigens 

blijkt uit het onderzoeksmateriaal dat de IFT's en OM-fraudeteams steeds meer aanschuiven bij deze 

vormen van overleg. Soms ad hoc, maar steeds vaker permanent. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is 
gezien de verschillende belangen en de oorspronkelijke redenen voor het in het leven roepen van het 

IFT-concept, ook te beschouwen als een blijk van wederzijds vertrouwen. 

De samenwerking tussen marktpartijen en de IFT's / het LLHF 

Een van de subdoelstellingen van het project financieel rechercheren (Stuurgroep, 1996) was het tot 

stand brengen en verbeteren van de communicatie met de private sector. Dat is met de implementatie 

van de IFT-opzet gelukt. Er is ook veel in geinvesteerd tijdens de voorbereidingen door de projectorga-
nisatie en bij de implementatie door de 1FT's en het LLHF/LBF. Uit de voorgaande samenwerkingspa-

ragrafen per marktpartij blijkt dat er nog wel het nodige te verbeteren valt, met name in het uitwisselen 

van informatie. Daarin is sinds de tussenevaluatie wel iets maar niet genoeg verbetering opgetreden. 
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Legitimatie van het verschil in belangen 
Rationed l weten respondenten dat Cr verschil is tussen de belangen van private en publieke partijen. 

Daarin zit ons inziens niet het probleem. Anders ligt dat met dc legitimatie van dat verschil. Impliciet 

treffen we binnen politic en OM een opvatting aan dat het verschil er eigenlijk niet zoo mogen zijn. Dat 

ook de private partijen zouden moeten crkennen dat het algemene belang toch voorgaat boven het par-

ticuliere. Vanuit deze impliciete opvatting is ook te verklaren dat partijen voortdurend op zoek zijn naar 

ecn definitie van het gemeenschappelijk belang. Wat voor politic en OM zoveel lijkt te betekenen als: 

'wanneer het Cr op aan komt onderschrijven de marktpartijen ons standpunt'. De moeizame zoektocht 

naar wegingscriteria van aangiften en de vasthoudendheid om daar gezamenlijk luit te willen komen' 

verklaren wij ook deels vanuit deze waameming. Een dergelijk algemeen belang is Cr overigens wel, 

maar bevindt zich op een abstractie, (zie inleidende paragraaf op dit hoofdstuk) die niet direct helpt bij 

de dagelijkse invulling van bijvoorbeeld de prioritering of een opsporingsonderzoek. Politic en OM wil-

len voorkornen dat in zowel de keuze voor, als de uitvoering van concrete onderzoeken het eigen belang 

van de betrokkcn marktpartij het handclen van de overheid gaat bepalen. Op basis van de onder IFT-

medewerkers afgenomen vragenlijst worth het beeld bevestigd dat bun beleving van het IFT-concept als 

publiek-privaat samenwerkingsverband, lijkt af te nemen naarmatc zij meer operationeel werkzaam 

zijn. Voor hen zijn het gewoon onderzoeken die gedraaid worden, ongeacht door wie zc zijn aangedra-

gen. 

Formeel beletsel 

In tegenstelling tot in het geval van bijvoorbeeld de BOD'en, ontbreekt de fon -tithe grond om de pri-

vate sector actief te laten participeren in opsporingsonderzoeken. Zo die participatie al zou plaatsvin-

den, is Cr niemand die daar formeel de verantwoordelijkheid voor zou kunncn dragen anders dan de 

marktpartij zelf. Het OM heeft weliswaar de leiding over de opsporing, maar heeft geen gezag over dc 

marktpartijen om die leiding uit te oefenen en verantwoordelijkheid voor hun activiteiten te dragen. 

Privacy-beperkingen worden mcde als een formed l beletsel gezien. 
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Griekenlandzaak 

Door de explosieve groei in de markt van mobiele telecommunicatie en de daaraan verbonden moordende concurren-

tie in eind jaren '90, bleef de fraudedetectie en beveiliging van deze producten sterk achter. Criminele bendes ontdek-

ten dit fenomeen en berokkenden een totale schade aan de telecombedrijven van 5 miljoen gulden in 1997 (moment 

waarop de eerste aangiftes binnenkwamen) tot 11 miljoen gulden in 1999. 

Door het met valse identiteitspapieren aanschaffen van mobiele telefoons en vervolgens separaat verhandelen van de 

behuizingen en de simkaarten in het buitenland, was de basis gelegd voor frauduleuze handelingen jegens de providers. 

De simkaarten werden verkocht tussen 1000 en 1500 gulden per kaart aan buitenlandse belhuizen, die deze universe-

le kaarten in hun toestellen plaatsten en hun klanten daarmee op gezette tijden lieten bellen. Doordat hiermee de afne-

mer voor de leverancier niet meer traceerbaar was, genereerden de belhuizen op hun beurt geen gesprekskosten en 

daarmee onterecht hogere financiele resultaten. 

In het 9 maanden durende onderzoek, moest eerst kennis worden vergaard over de techniek van mobiele telecommu-

nicatie en de daaraan verbonden fraudevorm. De tot dan toe ongebruikte relatienetwerken (m.n. een relatienetwerk 

met telecombedrijven) werden opgebouwd en analyses werden gemaakt van mogelijk met deze fraude verband hou-

dende criminele groeperingen. Voor het systematisch onderzoek is gebruik gemaakt van alle ter beschikking staande 

technische mogelijkheden en inzichtelijke systemen en procedures. Er werden 8 personen ingezet op deze zaak, waar-

bij het spoor leidde naar Griekenland en verdachten in Rotterdam en Den Haag. 

Feitenverzameling was in de aanpak van deze zaak cruciaal waarbij gegevens van CID, belastingdienst, vervoersdiensten, 

banken, reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, KvK, sociale diensten, etc werden gebruikt. Ruim 300.000 gegevens 

werden nagetrokken. Een lntranetverbinding tussen twee IFT's bespoedigde het onderzoek. 

Inzicht in de legale inkomsten van de verdachten werd opgebouwd om uiteindelijk het werden uit malafide praktijken 

verkregen wederrechtelijk voordeel te kunnen becijferen. Vervolgens werden op basis van de verkregen informatie 2 sfo's 

ingesteld. 

In oktober 2000 werden 5 hoofdverdachten aangehouden en op 12 locaties doorzoekingen verricht door 100 man van 

7 IFT's. Een grote hoeveelheid mobiele telefoons, gestolen identiteitsbewijzen en administratieve bescheiden werd in 

beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels veroordeeld tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, waarbij de SFO's nog 

in behandeling zijn en binnenkort zullen worden afgerond. Deze worden begeleidt door BOOM. (Bureau Ontneming 

Openbaar Ministerie) 

Knelpunten: 

In de aanloopfase van het onderzoek is hinder ondervonden van het feit dat IFT NN nog in de kinderschoenen stond. Er 

was sprake van een trage besluitvorming ten aanzien van de competentie en de aanpak. Diverse gremia als coOrdina-

tiecommissie fraude, coordinatiecommissie criminaliteit en het college van Procureurs-Generaal hebben zich hierover 

gebogen. Een criminaliteitsbeeld van deze fraudevorm was niet aanwezig. Er moest een volledige opstart gemaakt wor-

den om te komen tot een beschrijving van deze fraudevorm. Daarnaast was geen eenduidig systeem aanwezig ten aan-

zien van het PV-systeem en het systeem tot inbeslagname. Tevens was de communicatie met de providers te divers. 

Resultaten: 

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten is nog niet vastgesteld, maar er is zeker sprake van bemoe-

digende resultaten. 

De informatie is, naast de invoering van de evaluatie in het landelijk systeem, (ABRIO) ter beschikking gesteld aan meer-

dere opsporingsdiensten, waarmee zij hun voordeel in toekomstige gevallen kunnen doen. Ook zijn de marktpartijen 

gelnformeerd omtrent hun tekortkomingen waardoor zij beveiligingsaanpassingen konden doorvoeren. Een kwalitatie-

ve beschrijving van deze fraudevorm is opgesteld. 

Een relatienetwerk en overlegstructuur met de diverse telecompartners is tot stand gekomen en heeft geresulteerd in 

een handhavingsarrangement, dat is getekend in maart 2002. 

En bovenal: 'Frauduleuze handelingen conform deze zaak komen op dit moment niet meer voor'. 
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Hoofdstuk 20 HET 'HANDHAVINGSMOTIEF' 

In de dagelijkse politie- en OM-praktijk kreeg de bestrijding van de horizontale fraude geen priori-

teit, aldus de stuurgroep in het Interim-advies. Het advies meldt als het gevolg daarvan 'ondermij-

ning van de samenleving, steeds grotere aanzuigende werking op criminelen en aantasting van de 

preventie'. Er werd een forse handhavingsachterstand geconstateerd in de bestrijding van de hori-

zontale fraude ten opzichte van de bestrijding van belasting- en sociale zekerheidsfraude. Er zou 

meer moeten worden opgespoord, en het zicht op de aard en omvang van de horizontale fraude 

zou moeten toenemen. Beide aspecten worden belicht in dit hoofdstuk. 

20.1 Het handhavingsmotief 

Met behulp van de aanlevering van gegevens door de marktpartijen, heeft de stuurgroep in haar 

Interim-advies een inschatting gemaakt van de omvang van de horizontale fraude. Op basis van het cij-

fermateriaal spreekt de stuurgroep van een `zorgwekkende ontwikkeling'. 

Prognose bancaire fraude 1998 

De stuurgroep heeft zich in haar prognose gebaseerd op een opgave van de NVB (NVB, 1997). Voor 

1998 verwachtte de NVB circa 30.000 aangiften van gedupeerde clienten met een potentiele schade van 

1 miljard en een werkelijke schade die zou kunnen oplopen tot 300 miljoen. Als gevolg van vroegtijdig 

signaleren en ingrijpen ligt de geschatte werkelijke schade lager dan de zogenaamde potentiele schade. 

De potentiele schade omvat de werkelijke schade plus de schade die door snel ingrijpen is voorkomen. 

Te denken valt aan verijdelde pogingen, en het door vroegtijdig ingrijpen beperken van de schadeom-

yang. Voor banken is vooral de omvang van de potentiele schade een maat voor het frauderisico dat zij 

lopen. Het geeft voor hen aan wat de druk van misbruik(pogingen) is op de verschillende bankproduc-

ten en welke inspanning zij moeten doen om het nadeel zoveel mogelijk te beperken. De verhouding 

van werkelijke schade en potentiele schade is als een soort indicator te beschouwen voor de werking 

van controlesystemen en -procedures. Politic en OM zijn vooral gericht op de werkelijke schadebedra-

gen omdat die bijvoorbeeld een indicatie vonnen voor het verkregen wederrechtelijk voordeel. 

In tabel 29 is de oorspronkelijke inschatting van de bancaire fraude opgenomen. De schadebedra-

gen zijn destijds bewust niet in het Interim-advies opgenomen in verband met mogelijke ongewenste 

publiciteit, maar waren wel intern door de NVB geraamd. Reden voor ons om ze aan de tabel toe te voe-

gen. Met name de laatste drie kolommen waren indicatief voor het werkaanbod dat zou afkomen op 

politic en OM. 
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TABEL 29: INSCHATTING OMVANG BANCAIRE FRAUDE VOOR 1998 (ZAKEN EN ONDERZOEKEN) 

Br =MI 

- Credit/debit-cards/ 	27.000 

betaalcheques 

- Bankeheque 	 300 

- OLO en A/B 	 1.000 

formulieren 

- Zakelijk krediet 	100 

- Consumptiel krediet 	500 

- Hypolhecair kredict 	250 

- Doeurnentair 	20 

betalingsverkeer 

- Vals geld 	 1.000 

- Overige 150 

Subtotaal 

Eindtotaal 30.320 

Werkelijke 

gifien: 	whade in 

f 

50 

3 

30 

170 

10 

10-15 

8 

0,2 

>20 

>300 

PoEcnliCIc  

schado in 

unto 

>100 

30 

>100 

400 

50 

100 

0,4 

>780 

Na voegen 

resierende &Aeon 

VVC: MZ Z 

4.000 

250 

500 

250 

750 

50 

5800 

8.722 

2.450 

50 

100 

50 

50 

100 

50 

111 
111131M 
2.850 

50 

2 

15 

5 

Dadergerichte 

opsporingsondertuelien 

VVC MZ 	7. 

1.500 

50 

250 

150 

100 

25 

2.075 

1.000 

25 

75 

20 

50 

20 

1.215 

50 

2 

15 

5 
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13110NNEN: STUll 

De meeste aangiften kwamen volgens de stuurgroep gelijkmatig gesprcid over het land voor. 

Aangiften van politieregio-overstijgende zaken zouden zich coneentreren op de randstad met een accent 

op Amsterdam als vestigingsplaats van financiele instellingen. Van de creditcardfraudes zoo 70% in de 

randstad plaatsvinden. Fraude met pinbetaalpassen werd voor 90% gerelateerd aan geldautomaten. De 

fraude net cheques/betaalkaarten zou, wat betrefl de verzilvering, vooral plaatsvinden in de randstad en 

in het buitenland. 

Prognose verzekeringsfraude 1998 

De schattingen van de schadebedragen als gevolg van verzekeringsfraude stijgen in de loop der 

jaren. In de 23e aanvulling bij het Handbock Fraudepreventie (Westerman, 1997, 1) wordt voor 1997 

ecn raming genoemd van f 900 miljoene'. In Bondig Dossier van oktober 1998 (themabulletin voor 

leden van het VvV) wordt een geschat bedrag genoemd van 1 miljard gulden. In onderstaande tabel 30 

is de schatting uit het Interim-advies (Stuurgroep 1997, 8) van f 759 miljoen opgenomen. 

TABEL 30: INSCHATTING OMVANG VERZEKERINGSFRAUDE VOOR 1998 

Totaal 	 14.980 	 759,3 	 1.179 

BRON: INTERIM-ADVIES 1997 
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P 1997. EN NVEI 1997 

Brandverzckering 

Inbraakvcrzekering 

Motorrijtuigenverzekering 

Reisverzekesing 

Gezondhcidsverzekering 

Levensverzekering 

Fraude intennediair 

4.735 

3.535 

2.575 

1.460 

1.600 

1.000 

75 

275 

85 

35 

4,3 

160 

100 

100 

564 

190 

158 

53 

116 

73 

25 

149 \ Ian virei aangill en nerd ingeschat dat to kunnen warden gevoegd nodal ze betrekking hebben op een dader(groep). 
150 E en zaak ltddt niet altijd at non opsporingsonderzoek; bijvaorbeeld (andel het ontbreeBoar, informatie over dadensk 
'Si gebaseerd op eon onderznek van Moret tin 1996 wnarin de vemekeringsfraude wordt geschat op 5% van een totaal eitkering.bedrag 
van 1  18 tniljard per Mar. 



De fraude in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, zorgverzekeringen en fraude door tussen-

personen, werd geschat op ongeveer 15.000 gevallen waarvan 8% zou leiden tot een aangifte. 

Het verschil tussen voorvallen en aangiftes is te verklaren uit het feit dat niet in alle situaties aangifte 

wordt gedaan (afhankelijk van de zwaarte van het feit), en omdat een aantal aangiften kan worden terug-

gebracht tot een dader. 

Prognose intellectuele eigendomsfraude 1998 

De schattingen van de omvang van merken- en auteursrechtfraude door de stuurgroep zijn geba-

seerd op het jaar 1996 en bedragen totaal f 545 miljoen. 

TABEL 31: iNSCHATTING OMVANG AUTEURSRECHT- EN MERKENFRAUDE VOOR 1996 

111111MITIMIll Aantal stuks in mm. f 	Schadebedrag in niln. f 

Kopiercn Compact discs 

Merkvervalsing 

Illegale video 

BRON: STUURGROIFY, 1997 

3 

9 

75 

450 

20 

Totaal 13 545 

Prognose telecomfraude 1998 

De stuurgroep heeft in haar Interim-advies geen schatting van aard en omvang van de telecomfrau-

de opgenomen. Als mogelijke verklaring hiervoor heeft het onderzoek opgeleverd dat de telecombe-

drijven die met deze vormen van fraude worden geconfronteerd niet als branche zijn georganiseerd 

waardoor verzamelde gegevens niet voor handen zijn. Bovendien zouden zij vanuit concurrentieover-

wegingen behoedzaam omgaan met het verstrekken van gegevens, aldus een aantal respondenten uit het 

onderzoek. 

Met de toenemende invloed van ICT op de gehele samenleving en de daardoor ontstane technische 

mogelijkheden en economische groei, neemt ook de belangstelling voor de negatieve kanten van deze 

invloed toe. 

Prognose faillissementsfraude 1998 

De schattingen van de omvang van faillissementsfraude baseert de stuurgroep in haar Interim-advies 

op het rapport van het deelproject Faillissementsfraude (versie 8 april 1997) als onderdeel van de 

Projectgroep Horizontale Fraude. Het rapport van het deelproject baseert zich voor een inschatting van 

de fraudeomvang op de auteur R.J. Blom van Graydon. Volgens deze auteur deden zich in 1995 in ons 

land 6.000 faillissementen voor. Over 1996 zou in 16% van de gevallen fraude (mede)oorzaak zijn van 

het faillissement (900 gevallen). Totale schade door fraude rond faillissementen zou maximaal 500 mil-

joen bedragen. lngeschat werd dat van de 900 gevallen er 600 onderzoekswaardig zouden zijn en 400 

onderzoeken zouden kunnen leiden tot strafzaken. Op basis van de ervaring van de ECD, is de helft van 

deze 400 zaken eenvoudig en de andere helft ingewikkeld. 

Faillissementen komen het meest voor bij kleine bedrijven. Ruim 78 % van de faillissementen over 

1996 had betrekking op bedrijven met niet meer dan vier werknemers. 
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20.2 De aangifte- en opsporingsbereidheid 

20.2.1 De aangiftebereidheid 

Uit het onderzoek van Ernst & Young naar de aangiftebercidheid onder bedrijven'", komt naar de 

voren dat die bereidheid samcnhangt met: 

• het versehil tussen externc en interne criminaliteit; 

• de pereeptie van het nut; 

• eerdere ervaringen met het doen van aangifte; 

• de veronderstelde snelheid van de strafrechtelijke interventie; 

• de bejegening door de politic; 

• het kennisniveau van politic en justitie (speelt vooral bij fraude). 

De onderzoekers hebben zich overigens gericht op alle delictvonnen waarvan bedrijven het slacht-

offer worden terwift het in deze evaluatie gaat om horizontale fraude. De aangiftebereidheid stijgt vol-

gens het rapport naarmate de emst van het delict toeneemt. Als bedrijven tot aangifte komen (in 45% 

van de voorvallen) dan doct men dat vanwege Cen of moor van de volgende redenen: 

• voorschrift van hogerhand; 

• voorschrift volgens contractuele relatie met verzekeraar; 

• de bruikbaarheid van cen strafrechtelijke veroordeling in een civiele procedure; 

• voorbeeldstelling intern en naar de samenleving. 

Ernst & Young onderscheidt ecn aantal overwegingen waarvan het wel of niet doen van aangifte 

arhankelijk is. Deze overwegingen zijn naar onze mening nict van geliftte orde. Wij hebben ze onder-

seheiden in interne overwegingen en externe overwegingen. 

Interne overwegingen marktsector voor het 

afzien 	aangifte 

Externe overnegingen 

Extra mocite en kosten die verband houden met 

het strafreehtelijk onderzoek 

De mogelijke opschudding die ontstaat binnen het bedrijf 

Gevaar voor imagoschade als gevolg van negaticvc 

public iteit 

De wens om civielrechiclijk schade te verhalen 

Loyaliteit aan de dader(s) 

Het kwijtraken van de regie op het onderzoek 

Opsporings- en venm/gingsinstanties hcbben te 

weinig oog voor het private belang 

De traagheid van het strafrechtelijke proces 

Geen prioritering bij politic en OM 

Een verondersteld gebrek aan deskundigheid 

bij politic en justitic 

Aanvullend op dcze ovcrwegingen blijken argumenten op basis van imagoschade bij grotere instel-

lingen vooral te maken te hebben met de positionering ten opzichte van de concurrenten. Banken, ver-

zekeringsmaatschappijen en telecomoperators vrezen voor negatief afsteken ten opzichte van de con-

current wanneer zij aangiftc doen. Eenzelfde effect zien we wanneer de consument in krantenpublica-

ties wordt gewezen op productgebreken. Hen effect dat afneemt naannate meer bedrijven met een der-

gelijke situatie worden geconfronteerd en het publiek op doze wijze waarschuwen. 

1 	152 Ernst Pc Young forensic services, Rapportage your Stickling Niationaal Platgorm Criminaliteitsbeheersing inzake onderzuck aangi f- 
374 	I te(hereidhcid) bij beck -Oven. Den Haag, 31 oktober 2000 



Het rapport gaat op basis van deze constateringen diep in op de vraag hoe de aangiftepercentages kun-
nen worden vergroot. Zeven maatregelen worden onderscheiden: 

1. flexibilisering prioriteitsstelling politie; 

2. bekorten van de doorlooptijd van het aangifteproces; 
3. verbetering van de (inhoudelijke) terugkoppeling door politie en OM; 
4. vergroting van het inzicht in de belangen van het bedrijfsleven; 

5. verhoging van het bewustzijn binnen het bedrijfsleven; 

6. verbetering communicatie publieke sector en bedrijfsleven; 
7. intensivering aanpak horizontale fraude door politie en OM. 

De meer fundamentele vraag in hoeverre deze maatregelen kans van slagen hebben en of hogere 

aangiftepercentages ook door private en publieke partijen worden gewenst, blijft in het rapport onbe-
antwoord. Afgaande op de door ons gehouden interviews met marktpartijen en forensische dienstverle-

ners, kan men zich sterk afvragen of pogingen om het aangiftepercentage te willen verhogen succesvol 

zullen zijn. Op basis daarvan is onze hypothese dat ook al zouden de externe overwegingen voor het 

afzien van het doen van aangifte zijn opgelost, er niet veel meer aangiften volgen omdat de interne 
overwegingen doorslaggevend zijn voor het aangiftegedrag. 

Bovendien hebben de private benadeelden een goed alternatief in de vorm van private onderzoekers. 
Volgens de gesprekken met de forensische dienstverleners wordt 90% van de zich voordoende fraudes 

niet aangegeven omdat men daarvoor goede interne argumenten heeft. 

Aan de medewerkers van de IFT's is ook een aantal vragen voorgelegd betreffende de aangiftebe-

reidheid. De inschattingen van de aangiftebereidheid bij de marktpartijen loopt parallel met de ver-
schillende taakaccenten die de IFT's kennen. De aangiftebereidheid van de bancaire sector wordt het 

hoogst ingeschat (IFT-Noord West), gevolgd door de telecomsector (IFT-Noord) en de transportsector 

(IFT-West). De aangiftebereidheid in de verzekeringsbranche wordt het meest negatief ingeschat. 

Daarbij moet de bijzondere problematiek rond het doen van aangifte door verzekeraars worden betrok-
ken (zie hoofdstuk 19). 

Alle teams zijn van mening dat de aangiftebereidheid de laatste jaren is toegenomen. Voor het IFT-West 

met het nieuwe taakaccent transportfraude is dat nog niet in te schatten. 

Hoe beoordeelt u de aangiftebereidheid van de marktpartijen van uw aandachtsgebied ten aanZiell van 

Fraude? (%) 

1FT Noord 	!FT Oost 	1FT Zuid 1FT N.West 	I FT West 	Totaal 

n=19 	n=12 	n=15 	n=14 	n=14 	n=72 

Goed 	 26 

Voldoende 	32 

Matig 	 21 

Slecht 	 5 

Geen mening 	16 

50 

50 

13 

40 

33 

13 

29 

43 

14 

14 

7 

29 

21 

43 

14 

24 

28 

16 

18 

Totaal* 100 100 99 100 100 100 

• DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 
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Is de aangiftebereidheid van de marktpartijen van 11W aandaehtsgebied de afgelopen twee jaar toege-

nomen? (%) 

n-72 11:119 

la 

Beperkt 

Nee 

Geen mening 

32 

11 

58 

17 	20 	71 	 21 	32 

33 	27 	14 	 16 

8 	13 	 4 

42 	40 	14 	79 	47 
'Fotaal* 101 100 100 99 100 99 

• noo• AFRONDINGEN II LI TN DE PERCENTAGES PE tr. F EXACT WI I OU OP 

20.3 Het criminaliteitsbeeld 

De IFT-pilots hadden o.a. als doe! om zicht te Icrijgen op de omvang van de fraudeproblematiek op 

het hen toegewezen deelterrein en voor het verzorgingsgebied waaraan het IFT was verbonden. 

Ondanks diverse toezeggingen in jaarplannen en voortgangsrapportages waren Cr per eind 2001 nog 

geen criminaliteitsbeelden. Wel was een onderzoek gedaan naar methodieken die tot een fraudebeeld 

zouden kunnen leiden (anders clan door het aangiftegedrag te weerspiegclen). Van de OLO-fraudes was 

door het LBF een studie gemaakt. 

Het langdurig uitblfiven van een fraudebeeld wijst op structurele oorzakcn. Dat lijkt aanleiding voor het 

stencil van de metavraag: zijn er structurcle oorzaken voor het uitblijven van fraudebeelden, en zo ja 

welke. Uit het onderzoeksmateriaal hebben wij een aantal invloeden afgeleid die bijdragen aan het uit-

blijven van fraudcbcelden. 

• Hoge ambitie: men wil een zo betrouwbaar mogelijk beeld schetsen, terwijI de bcschikbare infor-

matie daartoe nict geschikt is. Een fraudebeeld op basis van die infommtie wecrspiegelt alleen het 

aangiftegedrag. De onmogelijkheid om bij het eerste verschijnen al met een compleet beeld te 

komen zorgt voor uitstel tot een (onbekend) tijdstip waarop dat beeld wel compleet is. 

• Wachten op vervulling randvoorwaarden: het ontbreken van de gewenste functionaliteit in het ERIS 

worth als oorzaak genoemd van het uitblijven van het becld. Dit is ecn vorm van extemalisering: 

het buiten zichzelf leggen van verantwoordelijk. Het probleem luitblijven van fraudebeelden' wordt 

gekoppeld aan een fundamenteler probleem 'het uitblijven van het FR1S'. Door de probleemdefini-

tie op die manier te veranderen ligt het 'op het bord van iemand anders'. 

• Definitieprobleem: men verstaat niet hetzelfde onder het begrip fraudcbeeld. Bovendicn is die 

definitie wan veranderingen onderhevig. 

• Doelstellingsprobleem: het genereren van fraudebeelden lijkt een doel op zieh te worden. Het aan-

vankelijke doe! (het vcrkrijgen van overzicht als uitgangspunt voor prioritering) wordt enigszins uit 

het oog verloren. 

• Doe!-middel (functie)probleem: er bestaat aarzeling of fraudebeelden wel bruikbaar zullen zijn voor 

het sturen op prioriteit. Zolang er nog geen fraudebeeld is, hod) men op dat niveau gecn uitspraken 

te doen. Naannate ze langcr uitblfiven en er meer op wordt gchamerd en in wordt gelinvesteerd, is 

het ook moeilijker om de functie ter discussie te stellen. 
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Men kan zich afvragen of het belang dat aan de fraudebeelden wordt gehecht niet wordt overtrok- 



ken en of het sturend vermogen dat er nice wordt geassocieerd niet op een fictie berust en het resultaat 

is van de wens om te kunnen sturen. 

20.3.1 Nulmeting horizontale fraude 

Het verslag van de [FT's over het eerste kwartaal van de pilotperiode diende een nulmeting te bevat-

ten van de capaciteit die in de regio's en de parketten at werd ingezet op de fraudebestrijding met een 

specificatie voor de BFO's en de voormalige Recherchedienst Betalingsverkeer (IFT convenant, artikel 

13). Bij de uitvoering van de nulmeting zijn de teams gehinderd door de wijze van registratie in de 

bedrijfsprocessensystemen. Verbalisanten maken geen eenduidig gebruik van incidentcodes terwij1 die 
juist de meeste informatie moeten verschaffen omdat aan de hand van het wetsartikel niet kan worden 

vastgesteld of het om fraude gaat. In de vergadering van de implementatiestuurgroep d.d. 27 mei 1998, 

meldt de projectleiding met betrekking tot de nulmeting dat bij OM en politic geen adequate registratie 

van zaken heeft plaatsgevonden. Handmatig zal moeten. worden nagegaan hoeveel middelzware en 

zware fraudezaken er zijn behandeld. De ministeries blijven in deze vergadering vasthouden aan de nut-
meting om bij benadering de uitgangssituatie van de IFT's te kunnen bepalen. Na afloop van de pilot-

periode wit men kunnen bekijken of met het extra geld voor de horizontale-fraudebestrijding ook nicer 

zaken zijn behandeld. Die vraag is overigens eenduidig te beantwoorden met `ja', gezien de geringe 

inspanningen van de politieregio's yogi -  de komst van de IFT's. 

De 1FT's hebben bij het uitvoeren van de meting dezelfde uitgangspunten meegekregen. De meting 
moest uitgaan van aangiften waarin aspecten van horizontale fraude aanwezig waren en waarvan een 

proces-verbaal was opgemaakt en ingezonden aan de officier van justitie. De aangiften moesten betrek-

king hebben op middelzware en zware zaken volgens de criteria uit het verticaal convenant of op mid-

delzware en zware zaken waarvan het nadeel meer bedroeg dan f 25.000,-. Het peiljaar was 1996 (alleen 

de zaken die zijn aangevangen en afgerond in dit jaar). Niet alle teams hebben in hun verslag van de 
nulmeting aangegeven hoe is omgegaan met zaken die in het ene jaar zijn gestart en in het volgende zijn 

afgerond. Twee teams geven aan er bewust geen of juist wet rekening mee gehouden te hebben. Ook de 
regio's hanteren bij de registratie van fraudezaken verschillende uitgangspunten, criteria en bronnen. 

Het criterium middelzwaar/zwaar is niet uit de standaard-bedrijfsprocessensystemen te herleiden. Ook 
niet wat de inspanningen zijn geweest van bijvoorbeeld de BFO's. 

De gegevens van de politieregio Utrecht zijn door het 1FT-Noord-West niet in de nulmeting betrok-

ken, omdat deze regio niet participeert in het samenwerkingsverband. De gegevens van de politieregio 

Flevoland zijn volgens opgave van het IFT-Oost helemaal niet onder te verdelen naar de verschillende 

delictcategorieen die gerelateerd zijn aan horizontale fraude. De politieregio Friesland komt in de nut-

meting niet voor vanwege het afwijkende bedrijfsprocessensysteem. 

Het IFT-Zuid en het 1FT-Noord hebben het totaal aan zaken als resultaat van handmatige bewerking 

ook weten terug te brengen tot de categoric middelzwaar/zwaar. Het I FT-Noord heeft de benoemde frau-

develden als uitgangspunt genomen voor de nulmeting. Dat is geen gemakkelijke opgave geweest 
omdat die processen-verbaal niet onder deze noemer worden geregistreerd. Ook heeft het I FT-Noord de 

afdoening van de processen-verbaal in beeld gebracht, die evenmin rechtstreeks uit de systemen valt op 

te maken. Zuid en Noord hebben de essentie van de nulmeting het dichtst weten te benaderen. 
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In aanvulling op de IFTs heeft ook het OM een nulmeting verricht met behulp van het COMPAS-

systeem. In deze meting is geen onderschcid gemaakt naar fraudesoort, maar wel naar de categoric mid-

delzwaarkwaar. De meting is verricht voor 10 arrondissementen. Vergelijking met de cijfers van de 

politic is niet mogelijk omdat heel verschillende criteria zijn gebruikt en onduidelijk is op welk jaar dos-

siers betrekking hcbben. 

Naast de IFT's heeft ook de ECD een nulmeting over 1996 verricht. Het hoge sepotpercentage voor 

wat betreft merkvervalsing heeft te maken met de moeilijke bewijsbaarheid van de opzet in het geval 

van getinporteerde namaakproducten. 

Gezien de beperkte vergelijkbaarheid en betrouwbaarhcid van de gegevcns uit de verschillende nul-

metingen, is \Tel-dere analyse in het kader van het onderzoek achterwege gelaten. De resultaten van de 

nulmeting zijn naar onze mening niet bruikbaar om na verloop van tijd aan de hand van ecn herha-

lingsmeting vast te stellen of het handhavingsniveau in de politieregio's gelijk is gebleven na de keuze 

voor IFT's. Stel dat de uitkomsten van bet IFT-Noord en het IFT-Zuid representatief zouden zijn voor 

de verzorgingsgebieden van de andere teams, dan blijken de regio's maar zeer weinig processen-verbaal 

af te leveret\ met betrekking tot horizontale fraudc. In dat geval docn de IFT's al gauw nicer aan hori-

zontale-fraudebestrijding dan de regio's, en zal het aan de andere kant van de regio's weinig inspanning 

vragcn oin het handhavingsniveau vast te houden. Gezien onze bevindingen lijkt het niet aan te beve-

len oin de nieuwe IFT's ook een nulmeting te laten doen. 

Uit het onderzoeksmatcriaal blijkt dater door de departementen, de implementatiestuurgroep of het 

projectbureau \vcinig met de nulmeting is gedaan. Volgens de eerdere aanhaling uit de implementatie-

stuurgroep vcrgadering van 9 septemher 1998, blijkt ook dat de meting kennclijk allecn relevant werd 

geacht in het kader van het al of niet beoordelen van de contintfiteit van de financiering. Dat zou bete-

kenen dat Cr geen inhoudelijke doclen nice werden beoogd, hetgeen ook de minimale follow-up ver-

klaart op de resultatcn van de nulmeting. Het is evenecns een verklaring voor het feit dat, voorzovcr wij 

hebben kunnen vaststcllen, dc kwaliteit van de meting niet heefl geleid tot een impuls in de richting van 

de regiols en arrondissementsparketten om bun registraties eventueel aan te passen of beter op orde te 

brengen. 

%den Cr binnen an JET naar toy niening be/ere resultaten Ivrea( op het ten-em n van FR dan binnen 

de politieregio? (%) 

IFT Noord 	Fr Oust 	I FT Zuid 	N.West 	I FT West 	Totaal 

11=19 	 n=12 	n=15 	n=14 	 n-14 	n=72 

Ja 

Beperkt 

Nee 

Geen mening 

79 	 50 

33 	 7 

5 	 7 

16 	 17 	 7 

79 	 93 	 77 

7 

7 	 4 

14 	 11 

Totaal" 100 100 101 100 100 100 

• POOR AFRONDIN(ILN rEE.i FN DE PI R( I NTA 00 or 

Alle IFT's zijn overigens overtuigd dat de resultaten die zij behalen op het terrein van financieel 

recherchercn, uitstijgen boven die van de regio's. 
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20.3.2 Bancaire fraude/hypothecaire fraude 

Vanaf 1 oktober 1998 vindt in principe het doormelden van zaken aan het LLHF/de IFT's voor alle 

bancaire fraude plaats via het bancaire fraudeloket en voor de hypotheekfraude via het hypothecaire 

loket. De loketten houden daarvan een registratie bij, waarin ook meldingen zijn opgenomen over de 

periode 1 december 1997 tot 1 oktober 1998. Banken kunnen ook rechtstreeks aangifte van fraude doen 

bij de politic in de plaats van het voorval. Volgens het loket zou dit met name plaatsvinden in gevallen 

van fraude waarbij medewerkers van de bank zelf zijn betrokken. Afhankelijk van het vervolg dat daar-

aan wordt gegeven komen bancaire fraudemeldingen al of niet bij het bancaire loket of een IFT terecht. 

De registratie van het bancaire loket is dan ook niet sluitend. Bij interpretatie van de cijfers is daarom 

voorzichtigheid geboden. Die cijfers dateren van 1998. De banken hebben geen recentere gegevens 

beschikbaar kunnen of willen stellen ondanks het verzoek daartoe aan de NVB. 

Op basis van de binnengekomen meldingen vallen niet direct verklaarbare verschillen op in aantal 

bij het bancair loket ingebrachte zaken, per bankinstelling. Voor de NVB is dat een punt van aandacht 

om op te nemen met de desbetreffende instellingen. Het aantal bancaire fraudezaken blijft fors achter 

bij de aanvankelijke prognose over 1998. Als we gezien de instellingsdatum van de loketten gemaks-

halve de meldingen over 1998 en 1999 optellen en beschouwen als betrekking hebbend op een jaar, dan 

ontstaat in vergelijking tot de prognose het onderstaande overzicht. 

TABEL 32: BANCAIRE FRAUDE: VERGELIJKING PROGNOSE 1998 EN WERKELIJK 1998+1999 

)NNI1N: 

NCAIR FRAUDIELOKET/HYPOTIIKAIR FRAUDELOKET 

'IERPAY NEDERLAND 

De kolommen `dadergerichte opsporingsonderzoeken' vormen de beste indicator voor vervolgbare 

zaken en dus voor de input van de IFT's. De nadruk bij de vergelijking tussen prognose en werkelijk-

heid is daarom op deze categoric gelegd. Bij die vergelijking deed zich het probleem voor, dat in de 
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prognose over 1998 de onderzoeken waren opgesplitst in de categorieen middelzwaar/zwaar en in de 

bancaire registratie van de werkelijke aangiftcn niet. Vandaar dat in tabel 32 het werkelijk aantal onder-

zoeken volgens opgavc van de banken als totaal is opgenomen. Aangezien de IFT's zijn ingesteld ter 

bcstrijding van de (middc1-)zware fraude, laat dit werkelijke totaal van de banken zich het beste verge-

lijken met een optelling van de prognoses voor middelzwaar en zwaar. Daarvoor is in label 32 een ver-

gelijking opgenomen van de geschatte en werkelijke schadebedragcn, voorzover daarvan opgave is ont-

vangen. 

Op hoofdlijnen valt uit onderlinge vergelijking van prognose en werkelijkheid het volgende op. 

• De prognose van de werkelijkc schade over 1998 bedroeg 1 300 miljoen; feitelijk op basis van de 

meldingen opgeteld voor 1998 en 1999 bedraagt de schade ongeveer f 31 miljoen. 

• De prognose van het aantal dadergerichte opsporingsonderzoeken (middelzwaar en zwaar opgeteld) 

bcdroeg 1.287; wcrkelijk op basis van meldingen 70. 

• Het aantal aangiflen van fraude met bankcheques, OLO-fonnulieren en documentair betalingsver-

keer loopt vrijwel gelijk met de prognose. Het aantal opsporingsonderzoeken komt echter een stuk 

lager uit. Het aantal OLO-onderzoeken scoort daarbij her hoogst maar blijft toch nog 60% achter bij 

de prognose. 

• Het aantal aangiften terzake creditcardfraudc blijft het meest achter bij de prognose. Die conclusie 

mag niet worden getrokkcn op basis van het aantal meldingen van rekening-/kaarthouders. Deze 

meldingen zijn hoofdzakelijk op reguliere wijze door de kaarthouders zelf gemeld aan de politic. 

Het betreft ecnvoudige zaken die nict zijn bedoeld om te worden doorgeleid naar de IFT's'". In veel 

van deze gevallen ontbreekt een zelfstandigc daderindicatie. De zaken die naar het IFT worden 

doorgeleid bevatten gebundelde aangifles waarbij het om vele benadeelden gaat. Hoeveel bet pre-

cies betreft blijkt niet uit de opgave van Interpay. Desondanks werden bij de start 1.050 

(iniddel)zware opsporingsonderzoeken geprognosticecrd. Zaakscategorieen waarop met name de 

IFT's werden geacht actief zijn. Het feitelijkc aantal van 13 onderzoeken steekt, ook als het bestaat 

uit vele tneldingen, fors af tegen de prognosc van het aantal onderzocken. 

Hoewel er binnen het ingeschatte totaal verschuivingen tussen bepaalde vonnen van bancaire frau-

de hebben plaatsgevonden (met name het aantal aangiftes terzake OLO-fraudes is hoger dan geschat), 

blijven prognose en werkelijkheid ver uit elkaar liggen. Gemiddeld ligt het aantal opsporingsonderzoc-

ken 80% lager clan de inschatting. Dit grote verschil is moeilijk te verklaren. Er ligt nog ccn aantal OLO-

fraudes bij het bancair loket op de plank dat nog niet is geclusterd tot zaken, maar ook dat aantal ver-

klaart geenszins het verschil. Veel respondenten veronderstellen dat de prognose over 1998 dcstijds vecl 

te hoog is ingeschat en dat gelijktijdig de aangiftebereidheid van de bankcn achter blijft bij de ver-

wachting. 

In tabel 33 is een vergelijking opgenomen van de geschatte en werkelijke schadebedragen over 2000 

en 2001. 
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2000 	 Aantal 	meldingen 	 Potentiele schade in mm. 

Fraudesoort: 	 2001 	 2000 	 2001 	 2000 

- Credit/debit-cards/ 

betaalcheques 	 30.000 	 29.000 	 n.a. 	 n.a. 

- Bankcheque 	 152 	 53 	 6 	 1 

- OLO 	 3634 	 3671 	 73 	 80 

- A/B formulieren 	 262 	 83 	 141 	 35 

- Zakelijk krediet 

- Consumptief kredict 

- Hypothecair krediet 	 335 	 184 	 50 	 27 

- Documcntair betalingsverkeer 

- Vals geld 

- Diskettefraude 	 1 	 2 	 2 	 3 

- Incassofraude 

- Telefraude 	 170 	 37 	 2 	 1 

- Identity/account t/o 	 210 	 84 	 2 	 1 

- Overige 	 41 	n.a. (100en 	mln) 	30 	 7 

TABEL 33: BANCAIRE FRAUDE 2000-2001 

BRON: NVB 

20.3.3 Verzekeringsfraude 

Volgens de prognose over 1998 werden ongeveer 1.200 aangiften terzake verzekeringsfraude ver-

wacht. Er is destijds geen onderscheid gemaakt in de categorieen middelzwaar/zwaar. Volgens de web-

site van het verbond van verzekeraars zou de capaciteit van de politie afgestemd worden op een maxi-

mum van 400 jaarlijks door de verzekeraars aan te leveren zaken. Volgens opgave van het LLHF zijn er 

317 meldingen binnengekomen via het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf vanaf het begin van de pilotpe-

riode tot en met april 1998. Uit andere bron zijn nog 13 meldingen bij het LLHF terecht gekomen wat 

het totaal brengt op 330 zaken. Van de schadebedragen hebben wij geen opgave ontvangen. 

Vergelijken we deze opgave met de cijfers van de IFT's en het LRT, dan blijken er tot 1 juli 1999 in 

totaal 22 verzekeringsfraudes in behandeling te zijn genomen. In aanmerking genomen dat de peil-

periodes niet overeen komen, is dat zelfs een enigszins geflatteerd cijfer. Minder dan 7% van de aange-

melde zaken komt door de selectie van het OM heen en wordt in behandeling genomen. 

Respondenten signaleren als mogelijk verschijnsel van de komst van de IFT's dat de markt beducht 

is geworden voor het doen van aangifte omdat met de komst van het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf 

en het IFT-concept het fraudebeeld van de markt transparanter wordt. Niet melden betekent weinig frau-

degevallen naar buiten en dus een betrouwbare markt. 

20.3.4 Intellectuele eigendomsfraude 

Naar eigen opgave en schatting van de stichting BREIN'" wordt er per jaar 183,5 miljoen besteed 

aan illegale CD's en DVD's. In 2000 werden 50 miljoen blanco cd-r's verkocht, waarvan vermoedelijk 

12,5 miljoen stuks voor thuispiraterij met een straatwaarde van 125 miljoen gulden (muziek 4,5 mil-

joen; games 5 miljoen; films 1,5 miljoen; andere software 1,5 miljoen). Daarnaast is er een markt van 

154 BREIN: Bcschenning Rechten Entertainment Industrie Nederland. Is opgericht in april 1998 door organisatie van recht- en belang-
hebbenden in de emertainmentindustrie, met als docl het bestrijden van piraterij op de gebicden: muzick, film, videospellen en itucractie-

ve software. 381 



kant en klare illegale kopieen van 2 miljoen per jaar met een waarde van 58,5 miljoen gulden. 

In 1999 draaide de opsporingsdienst in samenwerking met politiediensten en douane 507 strafrech-

telijke onderzocken. Bij 92 invade!) in productie- en distributieplaatsen werden 123 verdachten aange-

!louden. Aan contanten werd 2,8 miljoen gulden in beslag genomen. Civiele claims leverden in 22 zaken 

tegen kleine CD-bakkertjes totaal 426.185 gulden op. Claims tegen de gcorganiseerde criminaliteit 

resulteerden in een bcdrag van 928.302 gulden. De doelstelling van BREIN is om de aantrekkelijkheid 

van het maken van grote winsten te venninderen. 

De rol van intemet neemt explosief toe. Voor kleine kopieerders komt daarmee een hele (grens-

overschrijdende) markt beschikbaar. De georganiseerde misdaad krijgt daar volgens de stichting zelfs 

last van, gezien een aantal gevallen van geweldpleging tegen actieve thuispiraten. 

De in 1999 gehouden actie met het LRT naar de georganiseerde CD-criminaliteit, heeft een grote 

slag toegebracht aan de exploiteurs van het Braun MTV en Hitexplosion label. In meer dan 50 locaties 

zijn invallen gedaan. 

20.4 Zaaksaanbod 

Het overzicht van door de teams ontvangen en/of behandelde zaken kon, dankzij een verbeterde 

registratie door de teams, gemakkelijker worden samengesteld dan tijdens de tussenevaluatie het geval 

was. In de bijlagen is per team een totaaloverzicht opgenomen. 

Desondanks ontbreekt het op centraal niveau aan een volledig overzieht van de zaken die de IFT's in 

behandeling hebben gehad. Dat werkt vooral door op de sturing en de verdeling van capaciteit over 

onderzoeken. Die vindt in feite lokaal plaats, en niet zoals aanvankelijk werd gewenst op landelijk 

niveau. 

Door middel van de elektronische vragenlijst is gepeild of de teams voldoende zware zaken in behan-

doling hebben. Tijdens de tussenevaluatie was het algemene beeld dat er te weinig zwarc en middel-

zware zaken werden aangeboden. Op een opvallend verschil in de score voor wat betreft het IFT-Oost 

na, is de meerderheid van de overige IFT-medewerkers veruit van mening dat op het peilmoment Cr vol-

doende zware en middelzware zaken in behandeling waren. Binnen het IFT-Oost leeft het beeld dat Cr 

te weinig zaken door de verzekeraars worden aangcboden. 

Heeft ihr IFT Mans voldoende zware zaken in behandeling? (in % per JET) 

!FT Nuord 	Oost 	IF"r Zuid lET N.West 	JET West 	Totaal 

n=19 	n=12 	n=15 	ti=t 4 	 n=14 	n=72 

la 

Nee 

Geen mening 

74 

16 

II 

25 

67 

67 

7 

27 

93 
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79 
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69 

20 

I I 

Totaal* 101 100 101 100 100 100 
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Heefi tat; IFT thans voldoende middelzware zaken in behandeling? (%) 

FT Noord 	!FT Oost 	1FT Zuid 1FT N.West 	!FT West 	Totaal 

n=19 TEM r. 1712111 MiE 

Ja 

Nee 

Geen mening 

90 

11 

25 

75 

80 

20 

79 

14 

7 

86 

14 

74 

18 

8 

Totaal* 101 100 100 100 100 100 

• DOOR AFROND1NGEN TELLEN DE PERCENTAGES N1ET EXACT TOT 100 OP 

20.4.1 Taakstelling 

De IFT's zijn destijds van start gegaan met een personele bezetting die niet was gerelateerd aan de 

ingeschatte omvang van horizontale fraude. In het verticale convenant is een jaarlijkse volume-afspraak 

opgenomen van het aantal zaken dat door de 1FT's 'in behandeling' zou moeten worden genomen: 15 

middelzware en 2 zware. Het convenant bevat geen nadere toelichting op wat onder 'in behandeling 

nemen' dient te worden verstaan. Zoals verder in dit hoofdstuk zal blijken voldoen de teams niet hele-

maal aan deze zaaksnorm. De startdatums van de teams zijn verschillend, maar daarvoor gecorrigeerd 

hadden de vier teams van het eerste uur per peildatum van 30 april 2001 gezamenlijk 170 middelzware 

zaken moeten hebben gedraaid en 23 zware zaken. Feitelijk zijn het 142 middelzware en 37 zware 

zaken. Er vindt een verschuiving plaats van middelzware naar zware zaken. Het productieaandeel in de 

zware zaken verschilt sterk per team. Noord, Zuid en Noord-West draaien de meeste zware zaken (tot 

meer dan het dubbele van de convenantnorm). Oost blijft onder de convenantnorm. Duidelijke verkla-

ringen voor de verschillen zijn niet helemaal te geven, behalve in het geval van Oost waar het aanbod 

aan zaken achter blijft. Onderzoeken die als zwaar worden aangemerkt kunnen bovendien ten opzichte 

van elkaar nog sterk verschillen. De vraag is ook of de kwalificatie `zwaar' op dezelfde manier tot stand 

is gekomen. Zeker voor de onderzoeken die in de eerste twee jaar door de teams zijn verricht, is er ver-

schillend geclassificeerd. 

In de relatie tussen de productie van zaken en de daarvoor beschikbare personele bezetting (zie ook 

hoofdstuk 22) is een weinig eenduidig verband te ontdekken. Ze kan moeilijk dienen als verklaring voor 

de productieverschillen tussen de teams. Zo was het IFT-Noord aanvankelijk het team met de kleinste 

opsporingsafdeling. Maar het team wist wel aan extra capaciteit te komen door onderzoeken in samen-

werking met de regio's op te zetten. Desgevraagd zijn de medewerkers van de IFT's zelf de mening toe-

gedaan dat men over te weinig mensen beschikt in relatie tot het aanbod van zaken. 
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Hoe beoordeelt It de personele °flaying in relatie tot het huidige zaaksuanbod binnen ow (FT? (%) 
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Overige 	 13 

Verticale fraude 

* subsidie fraude 
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Het trekken van conclusies op basis van onderlinge vergelijking tussen de teams met behulp van dc 

aantallen zaken wordt bemoeilijkt door diverse `vervuilende' factoren. Als indicator om de teams tc 

beoordelen biedt het aantal zaken op zich te weinig houvast. 

TAHEL 34: OVERZICHT TOTALE PRODUCTIE IFT's NAAR FFtAUDESOORT JANUAR! 1998-30 APRIL 2001) 

5 3 	10 

1 	 3 

1 	 1 

1 

1 	 11 	 11 

1 	 6 	 2 

1 

5 

2 

2 

8 

2 

28 

2 

7 

5 

2 

9 60 

9 

10 

1 

39 

2 	17 

1 

5 _ 

2 

- 	2 

3 	 1 	 7 	12 

3 	 6 

1I 	 1 	4 

5 	 2 	 1 	19 

6 	 1 	 22 

3 

Totaal 50 	18 	42 	 69 	 10 	23 	212 

Een van de onderzoeksvragen bereft de mate waarin de door de 1FT's ter hand gcnomen onderzoe-

ken de gcmaakte onderverdeling in aandachtsvelden reflecteert. Dat verband is all een aanwezig voor het 

team Noord-West dat het lecuwendeel aan bancaire onderzoeken draait. In de managementrapportages 

van het team is dit ook opgemerkt. De IFT-Ieiding streeft cen grotere spreiding na hoewel naast de ban-

caire fraudcs het IFT ook een groot aandeel !evert in de productie van zaken op andere fraudesoorten. 

Daarin speelt mogelijk positief mee, dat het team geen last heeft gehad van de overgang van de expe-

rimentele structuur naar de permanente (in tennen van personele mutatics bijvoorbeeld). Vanaf de start-

datum zijn de medewerkers aangcsteld in het beheerskorps. 



TAI3EL 35: PRODUCTIECIJFERS IFT's MIDDELZWARE CRIMINALITEIT (PEILDATUM 30 APRIL 2001) 

Fraudesoort 	I fl' Noord i FT Oost I FT Zuid IFT N.West !FT West IFT C. West Totaal 

Bancaire fraude 

Beleggingsfraude 	2 

Creditcard fraude 

Intellectuele fraude 

Faillissementsfraude 	10 

Hypotheekfraude 	5 

Internetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Milieufraude 

Oplichting 	 1 

Telecom-fraude 

Verduistering 	 1 

Verzekeringsfraude 	3 

Overige 	 9 

Verticale fraude 

* subsidie fraude 

4 

Bancaire fraude 

Beleggingsfraude 

Credticard fraude 

Intellectuele fraude 

Faillissementsfraude 	6 

Hypotheekfraude 	1 

Internetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Milieufraude 

Oplichting 

Telecom-fraude 	 3 

Verduistering 

Verzekeringsfraude 

Overige 

Verticale fraude 

* subsidie fraude 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

1 	 10 

1 	 3 

9 

2 

1 

3 

2 

1 

4 	 2 	 2 

2 	 6 

Totaal 35 	14 	32 	 61 	 6 	10 	158 

De teams Noord en Zuid vallen op doordat zij de meeste faillissementszaken draaien. Noord ver-

houdingsgewijs meer dan Zuid dat als aandachtsgebied faillissementsfraude heeft. 

TABEL 36: PRODUCTIECIJFERS IFT's ZWARE CRIMINALITEIT (PEILDATUM 30 APRIL 2001) 

Fraudesoort 	IFT Noord IFT oost IFT Zuid IFT N.West IFT West IFT c. West Totaal 

1 

1 

1 

3 

1 

4 	 3 

24 

1 

6 

11 

2 

1 

4 

1 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 	46 

6 

1 	9 

1 

32 

1 	12 

1 

4 

1 

2 

2 	7 

2 

1 	4 

1 	12 

18 

3 

1 

1 	5 

3 	3 

1 

12 

3 

1 

7 

1 

4 

7 

4 

2 

Totaal 	 15 	4 	10 	 8 	 4 	9 	50 
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20.4.2 Vergelijking afdoening en onderzoeksfase 

De teams delen bun onderzock in naar de fawn zoals die in het AEF-model voor zware georgani-

seerde criminaliteit zijn gedefinicerd. Wij geven een korte toelichting op het processchema. Len ver-

lennend onderzock duurt maximaal 10 dagen. Het betreft een opwaardering van de intake en moet 

inzicht verschaffen in de bewijsbaarheid van de strafbare feiten en strafbaarheid van personen. Len stan-

daardrapportage geeft inzicht in de beslissingsrichtingen met betrekking tot de wenselijkheid en haal-

baarheid van verder (voorbcreidend) onderzoek. Fen voorbereidend onderzoek duurt 2-3 maanden en 

beoogt de aanknopingspunten die in een verkennend onderzoek zijn gebleken, verder te onderbouwen. 

Len team dot een verkennend onderzoek doet, verricht niet automatisch het voorbercidend of operatio-

neel onderzoek. Dat geldt ook voor cen team dat het voorbereidend onderzoek in een zaak doet. 

Onbekend 

Voorbereidingsfase 

Opsporingsfase 

Nazorgfase 

386 

9 

11 

9 

21 

Voorfase 

3 

6 

9 

3 

4 

13 

22 

Opsporingsfase 	I 	Nazorgfase 

17 

9 

30 

13 

116. Aanvullend 
I 	onderzoek 
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, 

	

1. Crumna- ' 	2 Verkennend '), 3 Projectvoo;\- ' 1  r  ( 	\ I 	'1 / 

	

liteRsbeeldi 	onderzoek 4 \...... berodi g iir C...  Pr°  edfase  )1. 	5.u 
 

luatie 	!II  

i / 
‘,.. evaluate 	I 

Tssen-
, 	.eva 

	

I 	 I 	 , 

FIGULIR 18: AEF-MODEL OPSPORINGSPROCES ZWARE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT (13it0N: AEF, 
KVs'ALITEITSINSTRUMENT VOOR ZWARE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT) 

In de vorm van twee tabellen hebben we getracht inzieht te bieden in onderzoeksfasering en wijze 

van afdoening. Het grote aantal onderzoeken dat in Noord-West zieh in de onderzoeksfase bevindt valt 

als caste op. Dat afgczet tegen de bczetting van het team (ongeveer 20 fie) vraagt men zich af of het 

wel om zwarc of tniddelzwarc zaken kan gaan. 

Het lagc aantal zaken van het team West laat zich verklaren uit de recente start. 

TABEL 37: ONDERVERDELING PRODUCTIE IFT's NAAR ONDERZOEKSFASE (PEILDATUM 30 APRIL 2001) 

1 

1 

7 

/
7. Preventie %)` 
en neven- 

I 	producien ' 
 j 

7 

7 

6 

3 

A 

37 

35 

71 

69 

Totaal 	 50 	18 	42 	 69 	 10 	23 	212 

De productiecijfers naar afdoening geven het inzieht dat van het totaal aantal zaken waarvan de 

I FT's niet alles in behandeling is genomen. Verder geeft de Label nauwelijks informatic door het grote 

aantal zaken waarvan het gevolg onbekend is. 



TABEL 38: PRODUCTIECIJFERS IFT's NAAR FASE EN AFDOENING (PEILDATUM 30 APRIL 2001) 

Alkarite Canilvancenkaa Otc absoufElhuo ameut 	Rianusans 	Rata 
aceriGem3 	 fing2 

Vervolg onbekend 	 17 	 10 	 63 	 59 	 149 

Niet gestart 	 8 	 4 	 1 	 13 

Plankzaak 	 3 	 4 	 7 

Stopgezet 	 4 	 1 	 2 	 7 

Doorgezonden aan 	 2 	 3 	 1 	 1 	 7 

andere instantie 

Overgedragen aan regio 	1 	 2 	 1 	 1 	 5 

Fenomeenonderzoek 	 1 	 1 

Gccombineerd onderzoek 	 1 	 1 

met ander IFT 

Inventarisatie 	 1 	 1 

Nict I FT-waardig 	 1 	 1 	 1 	 3 

Ondersteuning geboden 	4 	 3 	 2 	 1 	 10 

aan derden 

Opgelegd 	 1 	 2 	 1 	 1 	 5 

Regeling getroffen 	 1 	 1 	 2 

Sepot 	 1 	 1 

Totaal 	 37 	 35 	 71 	 69 	 212 

Betreffende de afdoening is de 1FT-medewerkers een tweetal vragen voorgelegd over de doorloop-

tijd en de afdoening. De doorlooptijd wordt door drie van de teams hoofdzakelijk te tang gevonden. 

Meer dan de helft van de IFT-medewerkers in deze teams is die mening toegedaan. 

Hoe beoordeelt u de doorlooptijd van zaken met betrekking tot FR? (%) 

	

MT anal arir@ 	U1T 51117 On MUM BUT OV3+32 	TODD 
m4I 	a1l 	wia§ 	co44 	coi=114 	ertV23 

Te kort 	 5 	 14 	 36 	 11 

Goed 	 26 	 8 	 27 	 36 	 21 	 24 

Te lang 	 53 	 58 	 53 	 29 	 21 	 43 

Geen mcning 	16 	 33 	 20 	 21 	 21 	 22 

Totaal* 100 	 99 	100 	100 	 99 	 100 

* DOOR APRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Opvallend is dat in West door eenderde van de medewerkers die doorlooptijd als te kort wordt 

beoordeeld. Het aantal zaken waarop dat is gebaseerd is vooralsnog klein. 
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Over de kwaliteit van de processen-verbaal zijn de medewerkers van de IFT's over het algemeen 

wet tevreden. Het aantal inedewerkers dat er geen mening over heeft valt op. 

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de afgeleverde Prs? (in % per JET) 

Coed 

Voldoende 

Matig 

SI echt 

Geen niening 

37 	 50 	 64 

26 	 17 	 53 	 21 

5 	 8 	 20 	 7 

8 

32 17 27 

57 

36 

7 

41 

31 

19 

Totaal* 100 100 100 99 100 100 

• OCCRAFRONDINGEN r FLL.FN DE F Rar,vrArris MDT EXACI TOT 100 OP 

20.5 De weging en toewijzing van zaken 

Het VP0 is een maandelijks plaatsvindend operationeel overleg waaraan de IFT's (operationcle 

chefs), het LRT/DRO, het LBF en de BOD'en deelnemen. Het wordt voorgenten door de landelijk frau-

deofficier wiens hocdanigheid samenvalt met die van projectleider financieel rechercheren. De lande-

lijkc selectie- en toewijzingsfunctie van zaken vindt pIaats in het VPO. Het VPO wordt voorbereid door 

het LBF, dal onderzoeksvoorstellen ook van punten voorziet. Alle onderzoeken die de WI's en het 

LRT/DRO in behandeling nemen gaan in principc via het VPO. Het VPO heeft als taak de onderzoeken 

ten opzichte van bcpaalde criteria te beoordelen. In de oorspronkelijke opzet zouden alle zaken het 

LLHF/LBF passeren, die zc vervolgens met behulp van de wegingscritcria diende te classificeren. Dc 

zaken die voldeden aan de criteria voor `middelzwaar' en zwaar' moesten door naar het VP0 om daar, 

in relatie tot andere zaken en de beschikbare capaciteit, toegewezen te worden aan een team. De opzct 

lijkt op die van de CCzwacri die ecn werkgroep aanstuun (de wcegploeg) met een soortgelijke taak als 

het VP0 maar dan in relatie tot de kerntcams. De weegploeg toetst de aangcdragen zaken op kern-

teamwaardigheid en advisecrt de CCzwacri over de toewijzing. Een verschil met het IFT-concept is de 

wettelijke verankering van de CCzwacri. 

De criteria met behulp waarvan de zaaksweging zou moeten plaatsvinden, maken deel uit van het ver-

ticale convenant dat met de beheerdcrs van de IFT's is gesloten. Voor de zaakstoewijzing aan het LRT 

zouden de algemene criteria van kemteamwaardigheid mocten gelden. 

De mate waarin de IFT-mcdewerkers zicht hebben op de zaakstoewijzing door het VP0 varieert 

nogal. In Oost lijkt dat zicht volkomen te ontbreken. Bij de andere teams is dat zicht beperkt. De vraag 

is hoe belangrijk het voor medcwerkers is om te weten hoe het VP0 beraadslaagt en oordcelt. Voor de 

operationele taakuitvoering is dat niet van belang, maar wet voor de taakbeleving. Met name waar de 

onzekerheid over het voortbestaan van het IFT in geding is, is het van medewerkers van belang hoe het 

zaaksaanbod wordt beInvloed door het keuzeproces in het IFT. 
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Heeft u voldoende zicht op de zaukstoewijzing door het VPO? (in % per IFT) 

1FT Noon! 	1FT Oost 	1 Fr zuid !FT N.West 	JUT West 	Totaal 

n=19 	n=12 	n=15 	n=14 	n=14 	n=72 

Ja 

Beperkt 

Nee 

Geen mening 

42 	 53 

37 	 8 	27 

21 	 92 	20 

36 

43 

21 

36 

29 

29 

7 

35 

30 

34 

Totaal* 100 100 100 99 101 101 

DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Een team dat een zaak bij het VP0 inbrengt, krijgt in 99% van de gevallen die zaak ook zelf toe-

gewezen. Teams anticiperen daar ook op, zo blijkt uit het gespreksmateriaal, door op het moment dat ze 

zelf weer capaciteit beschikbaar hebben een bepaalde zaak die men graag wil draaien in te brengen in 

het VPO. Omdat het VP0 is samengesteld uit mensen die zeggenschap hebben binnen een 1FT, zit men 

meestal de eigen zaken te verdedigen, aldus een aantal 'insiders'. Het begrip `toewijzing' is eigenlijk 

niet van toepassing zo betreurt een deel van de respondenten. Zij hadden veel nicer sturing verwacht 
vanuit bijvoorbeeld het Landelijk Parket. Persoonlijke verhoudingen hebben volgens hen de ontwikke-

ling van het VPO negatief beinvloed. Het toebedelen van zaken via het VPO wordt volgens hen nau-
welijks door de IFT's geaccepteerd. Het LBF krijgt geen voortgangsinformatie uit de teams en heeft 

geen inzicht in de stand van zaken van onderzoeken in de 1FT's. Ze kan derhalve ook voor de landelijk 

OvJ geen beoordeling maken van welk team wat nog aan kan. Vanuit de IFT's komt het signaal dat in 

de landelijke toewijzing te weinig rekening wordt gehouden met regionale belangen. Ook zou de zaaks-

voorbereiding door het LBF te wensen overlaten (Projectbureau, 4 februari 1999). 

Als een 1FT of het LRT het niet eens is met een bepaalde `toewijzing' (wat zich nog maar eenmaal 

heeft voor gedaan in relatie tot het LRT) dan wordt de situatie voorgelegd aan de CCF, zo is als werk-

wijze in de praktijk afgesproken. Omdat het ging om het LRT kreeg de situatie nog een extra dimensie. 

Zaakstoewijzing aan het LRT vindt nonnaliter plaats via de CCzwacri terwijl in dit geval de CCF de 
zaak toewees. In principe is op basis van deze casus afgesproken dat de zaken voor het LRT/DRO zul-

len lopen via de weegploeg van de CCzwacri. 

TABEL 39: BEHANDELDE ZAKEN V PO PER1ODE 1/1/98-30/4/01 

IOU Input VP() 	Licht 	Middel -zwaar 	Zwaar 	Acceptatie Afwijzing 	Bespreken 

IFT Centrum-West 

IFT Noord 

IFT Noord-West 

IFT Oost 

IFT West 

IFT Zuid 

IFT Zuid-West 

LBF 

LRT 

BRON LBF 

8 

44 

47 

28 

7 

29 

8 

5 

0 

1 

6 	2 	5 

34 	10 	39 

38 	9 	44 	1 

25 	1 	19 	7 	2 

5 	2 	7 	1 

23 	6 	26 	2 

2 	6 	6 

2 	3 	3 

3 

3 

2 

2 

0 

2 

2 

1 

Totaal 	 176 	I 	135 	39 	149 	20 	7 
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De wcgingscriteria zijn tijdens de pilot vrijwel voortdurend bron van discussie geweest. De oor-

spronkelijke criteria waren onvoldoende kwantificcrend om ook in de praktijk tot voldoende onder-

scheid to leiden tussen de aangedragcn zaken. Eon nicuw systeem word geIntroduceerd, gebaseerd op 

con puntentoekenning (zie tabel 50). Eon score van 40 tot 60 punten leidt tot de kwalificatie zwazte; 

eon score van 20 tot 40 punten is middelzwaar; minder dan 20 punten is veelvoorkomende criminaliteit. 

Inmiddels zijn de criteria voor het toedelen van zaken aan het LRT versocpeld. Ook de criteria voor 

behandeling door de IFT's worden ruimhartig toegepast zo blijkt oil het ondcrzoek. Ongeveer 10% van 

de voor het VP0 aangcdragen zaken komt niet door de prioritering. 

Het IFT-Noord kent nog eon eigen VPO on eon prioriteitencommissie (1FT-Noord, 9 juni 1999), 

waarin zitfing hebben eon OM-vertegenwoordiger van het arrondissementsparket Groningen (namens 

de drie arrondissementen), een vertcgenwoordiger namens de drie politieregio's on de biding van het 

IFT on het 0M-fraudeteam. Doze commissie gaat over de verdeling van opsporingseapaciteit (40 % 

voor zaken not con landelijk karakter on 60% voor zaken not eon regionaal karakter) die oorspronke-

lijk intern bij het IFT is gemaakt. 

TABEL 40: TORISINGSCRITERIA 01' IFT-WAARDIGHEID 

A. Maatschappelijk belang 

Ontwrichting van het 'Mandel° verkeer 

Eis van onmiddcllijk optreden 

Actualitcit 

Topa' A (1)11aximaalilq,ptinten):,:tt 

B. Kenmerken van de fraude: Omvang in f: 
0-50.000 

50.000-100.000 

100.000-500.000 

500.000-1.000.000 

> 1.000.000 

Dreiging van con trend: 

Regionaal 

Landelijkiintemationaal „ 

TocaaTB7(MiloCirnaiaC1014unten):.  

C. Karakteristieken van de dader: 

Groep: 

5-10 

> 10 

Ingenious 

Periode: 

< I jaar 

> 1 jaar 

Groei 

Totaal C. (Maximatil 10 punten): 

0-5 

0-5 

0-5 

0-1 

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-1 

0-3 

0-5 

0-3 

0-5 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 
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Het IFT-Zuid kent een intern prioriteitenoverleg bestaande uit het hoofd van het fraudeteam en het 

hoofd van het IFT. Het IFT-West kent een operationeel rechercheoverleg waarin keuzes worden 

gemaakt. 

TABEL 41: VPO-INPUT NAAR FRAUDESOORT 

Fraudesoort 	 Abs. 
horizontaal 

Acquisitiefraude 

Auteursrechtfraude 

Bancaire fraude 

Beleggingsfraude 

Chequefraude 

Creditcardfraude 	 11 	 4,7 

Faillissementsfraude 	 48 	 20,51 

Flessentrekkerij 

Hypotheekfraude 	 23 	 9,83 

Merkenfraude 	 2 	 0,85 

Telecomfraude 	 7 	 2,99 

Verzekeringsfraude 	 15 	 6,41 

Overige hor. fraude 	 50 	 21,37 

verticaal 

Fiscale fraude 

Uitkcringsfraude 

EU-fraude 

Overige vert. fraudc 

I3RON: LBF 10/12/2001 

HET DuREFT DE ZAKEN WAARVAN: 

• DE BEBANDELDATUM IN IIET VPO I3EKEND IS 

• IIET PV IS AFGEROND 

• DE GEGEVENS III) DE ONDERZOEKERS ZUN AANGELEVERD 

61 

12 

1 

4 

26,07 

5,13 

0,43 

1,71 

Totaal 232 	 100 

Van de in het VPO behandelde onderzoeksvoorstellen hebben de meeste betrekking op bancaire 

fraude, gevolgd door faillissementsfraude en hypotheekfraude. Het geringe aantal verzekeringsfraudes 

komt overeen met het beeld van het IFT-Oost en van het Verbond van Verzekeraars. 

De teams zijn door ons ook nog vergeleken op de onderzoeksduur (in maanden), te rekenen vanaf 

de datum van akkoord in het VP0 t/m indiening van het PV. Daarvoor was echter maar een beperkt aan-

tal zaken beschikbaar zodat de desbetreffende tabel maar voor een aantal teams inzicht biedt. 

TABEL 42: ONDERZOEKSDUUR IN MAANDEN (MIDDEL)ZWARE ZAKEN NAAR 1FT (PEILDATUM 30 APRIL 2001) 

111111111=1711111 IFT 

NN-Z REIM NWN-Z NWN-MZ ZN-Z 	ZN-MZ Totaal 

Iotale duur 	63,98 	96,13 	16,08 	2,79 	63,88 	158,76 	401,62 

Gemiddelde duur 	10,66 	8,74 	16,08 	2,79 	15,97 	8,36 	9,34 

Minimale dour 	4,87 	0,26 	16,08 	2,79 	10,32 	0,13 	0,13 

Maximale duur 	32,81 	17,56 	16,08 	2,79 	23,51 	21,90 	32,81 

Aantal zaken 	6 	11 	 1 	1 	4 	19 	42 

391 



20.6 De werkwijze in onderzoeken 

Hen van de vragen in het onderzoek was op welke wijze de kennis van financieel reehercheren en 

het financieel technische instrumentarium wordt aangewend in ondcrzoeken. De processen-verbaal van 

onderzoeken en de onderzocksevaluaties met behulp van L.E.G.O. of het AEF-model geven op dit punt 

gecn antwoord. Uit de interviews blijkt dat 60-70% van het rechercheren op financieel-economische cri-

minaliteit bestaat uit standaard recherchewerk. Alleen zo, stelt men, kan een rechercheur met financie-

le deskundigheid op cen andere manier near dezelfde infomratie kijken. Die haalt bijvoorbeeld uit bank-

afschriften aanwilzingen dat remand beschikt over een mobiele telefoon waarvan vervolgens printlijs-

ten kunnen worden opgevraagd. Respondenten spreken van het opzettcn van een andcre bril. Je weet op 

basis van financiele kennis welke inforrnatie ecn debiteurenadministratie bevat. Financiecl recherche-

ren komt neer op sensitiviteit voor het vinden van infonnatie waar normaal gesproken gauw overheen 

gekeken wordt of die niet op waarde wordt gcschat. Het is niet zo dat en tien technieken worden aange-

lecrd en vandaag gebruik is gemaakt van nr. 3, 8 en 10. 

Wij hcbben het BLOM gevraagd hoe vaak de IFT's gebruik hebben gemaakt van de mogclijkheid 

om met behulp van een zogenaamd LOv.1-verzoek het bestand met informatie over ongcbruikelijke 

transacties te bevragen. Dat blijkt zelden voor te komen, wat door ecn IFT wordt vcrklaard dat LOvJ 

verzoeken in de zaken die de IFT's in behandcling hebben weinig toevoegen. Meestal stuit men op 

money-transfers waarop het spoor doodloopt. 

TABEL 43: LOVJ-VERZOEKEN IFrs EN BLOM-ONDERZOEKEN OVER DE JAREN 2000 EN 2001 

2000 

Lov.1-verzooken CIES1=9111 
FT-Noord 	 3 	 2 

1FT-Oost 	 2 

IFT-Noord-West 

IFT-Zuid 	 3 

IFT- West 

IFT-Zuid-West 

!ET-Centrum West 

2991 

Lovi-yerzoeken LC11=11 
2 	 2 

2 

De medcwerkers van de IFT's zijn over het algemeen goed tevreden over de instrumenten die men 

ter beschikking heeft orn financiecl te kunnen rcchercheren. Die methoden worden over het algemeen 

ook voldoende benut. 

Beschikt u in de dagelijkse pmktijk over voldoende instrumenten ow FR inhoud te geven? 

	 otaal  

9-7 1  NEE 
Jo 

Beperkt 

Nee 

Geen owning 

58 	 50 	 80 	 79 

21 	 42 	 13 	 7 

11 	 8 	 7 	 7 

11 	 7 

50 

43 

7 

64 

24 

8 

4 

Maar 101 100 100 100 100 100 

• DOOR AFRONOINGIN TI UCH DE PE:PCIINTAGE.S 	EXACI TO i 00 OP 
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Wordt er naar uw mening binnen uw JET voldoende gebruik gemaakt van de beschikbare opsporings-

methode en —technieken van FR? (%) 

VT Wait CUT Ocea Ornian WIT Rioft2a Offrftlia 	TWA 
apilD 	EplIS 	aitaC§ 	 cD46 	o:fffA 

Ja 

Beperkt 

Nee 

Geen mening 

58 	50 	47 	50 

21 	25 	40 	29 

14 

21 	25 	13 	 7 

64 

29 

7 

54 

28 

3 

15 

Totaal 100 	100 	100 	100 	100 	100 

Wordt er naar uw mening binnen uw IFT voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ontne-

ming? (%) 

fffiT Rioad BIT CM MT NAT EMT RiAlsze 	'Mee 	'bawd 
wEBilD 	a:14g 	m=0 	ocpD4 	{o4e3 	[D=9N 

Ja 	 37 	75 	20 	36 	 32 

Bcperkt 	32 	 8 	27 	43 	 29 	 28 

Nee 	 16 	 8 	27 	14 	 64 	 26 

Geen mening 	16 	 8 	27 	 7 	 7 	 14 

Totaal* 101 	99 	101 	100 	100 	100 

• DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Wordt er naar uw mening binnen uw IFT voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot leggen van 

conservatoir beslag? (%) 

	

OTT Gioad llT 20. 	u Katil Eln MAW IIIMAxia 	'Mat 

°MD 	apa 	ciff(110 	co44 	o:ff3116 	colV2 
Ja 	 47 

Bcperkt 	21 

Nee 	 16 

Geen mening 	16 

75 	33 	29 	 7 	 38 

17 	27 	36 	 64 	 32 

27 	14 	 14 	 15 

8 	13 	21 	 14 	 15 

Totaal* 	100 	100 	100 	100 	 99 	100 

• DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

20.7 Reflectie 

De IFT's hebben bij de oprichting bewust eerste prioriteit hebben gegeven aan het naar hun mening 
belangrijkste knelpunt: het inlopen van de handhavingsachterstand. De taken die betrekking hebben op 

de organisatorische vormgeving van het team zijn beperkt tot het zo snel mogelijk starten van de opspo-
ring. De teams draaien volop zaken. Daarmee is al begonnen voor de teams volledig operationeel waren. 

Er is enthousiasme over de inzet van de teams. Voor- en tegenstanders van de IFT's zijn unaniem in hun 
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inschatting dat Cr meer horizontale fraude wordt opgcspoord dan wanncer de 1FT's er niet zouden zijn 

geweest. In die zin zijn de IFT's geslaagd in de doelstelling. Maar binnen de marktpartijen is ook zorg 

tc bespeurcn. Verzckeraars en telecom-organisatie vinden met name dat ze met zaken blijvcn zitten. De 

verzekeraars vrezen cen afname van de meldingsbereidheid binnen de eigen gelcderen als niet 'neer 

zaken leiden tot actic door de IFT's. 

Het in kaart brengen van fraude 

Volgens de stuurgroep moesten dc 1FT-pilots een gedetaillecrder inzicht biedcn in aard en omvang 

van het fraudeproblecm. Op basis van dat overzicht zoo mede mocten worden beoordeeld in hoeverre 

de inrichting van IFT's het juiste antwoord is op de aanpak van de fraudeproblematiek. Aan deze taak, 

als onderdeel van het ontwikkelen van expertise, is nog niet vecl door de teams gedaan. De registratic 

van het LBF bevat niet alle meldingen die bij de 1FT's binnenkomen en ook nict alle aangiften. leder 

team heeft voor het peiljaar 1996 een nulmeting uitgcvoerd van het aantal fraudezaken in het eigen ver-

zorgingsgebied. Gcen van die metingen voldoet aan de eisen als geformuleerd in artikel 13 van het ver-

ticaal convenant. 

Nulmeting 

De nulmetingcn zijn niet erg bruikbaar gcbleken voor het doel waarvoor ze zijn opgesteld. De regi-

straties die de politicregio's en annndissementsparketten er op na houden zijn niet ingesteld op het type 

vraagstelling dat uitgaat van fraudevelden en van de indeling van fraudcvoorvallen in de categorieen 

veelvoorkomend, middelzwaar en zwaar. Als de gedetailleerde aantallen middelzware en zware zaken 

die met de nulmeting in kaart zijn gebracht representatief zijn voor de rest van Nederland, dan slagen 

de IFT's Cr zcker in om meer zaken op te pakken dan door de regio's het gcval was. 

Er is weinig regie gevoerd op de uitvocring van de nulmeting om vergelijkbaarheid van de resultaten 

tussen de vier IFT's tc garandercn. Er is weinig met de constateringen over inhoud en kwaliteit van de 

nultneting gedaan. Feedback naar de 'FT's en de politieregio's heeft voor zover wij hcbben kunnen vast-

stellen niel plaatsgevonden. Mogelijk dat de keuze om de tijdelijke financiering van de IFT's structu-

reel te maken hierin een rol heeft gespeeld. 

Meldingen van de marktpartijen 

Het feitelijk aantal aangiftcn, het aantal zaken en het werkelijke schadebedrag blijven voor wat 

betreft de bancaire fraude gemiddeld tientallen proccnten achter bij dc prognose uit het Interim-advies. 

Kijkcn we naar de verzckeringsfraudes dan ligt het aantal meldingen over 1998 en de eerste helft 1999 

rond de 350. Dat aantal stemt op zich redelijk overeen met de maximaal 400 zaken die ooit in verband 

met de handhavingsarrangementen zijn genocmd. 

Eon van de factoren die destijds cen rol heeft gespeeld bij de keine voor het 1FT-concept is de inschat-

ting van de aard, omvang en spreiding van de horizontale fraude (Stuurgroep, 1997, 2). Die blijkt op 

basis van het aangiflenpatroon sterk achter tc blijven bij de prognose, wat overigens nog niets zegt over 

de 'dark number'. Wel zetten wij vraagtekcns bij de oorspronkelijke inschatting. Zoals de stuurgroep 

ook al stelde in haar Interitn-advies zijn de pilots mede bedoeld om een gedetailleerd inzicht te krijgen 

in het fraudeproblcem. Om vervolgens te kunnen bepalen welke structurele maatregelen nodig zijn. 

Zaaksaanbod 

Het achterblijven van het aantal meldingen uit de marktsector betekent niet dater geen work is voor 

de IFT's. De teams draaien volop en het is op basis van het onderzoeksmateriaal wel duidelijk gewor- 
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den dat veel van die zaken zonder de aanwezigheid van de 1FT's niet gedraaid zouden zijn in de regio's. 

De bestrijding van horizontale fraude kent in de regio's nog steeds een lage prioriteit. De teams halen 

ook behoorlijk de zaaksnorm die is opgenomen in de verticale convenanten, nog los van de vraag of het 

aantal zaken wet een goede norm is om de prestaties van de teams aan af te meten. Afgaande op wat de 

teams in voorraad hebben, lijken er niet veel zaken in de categorieen middelzwaar/zwaar op de plank te 

blijven liggen. Het aantal zware zaken dat de 1FT's behandelen ligt hoger dan de opgelegde zaaksnorm. 

Het aantal middelzware zaken ligt daaronder. 

De weging en toewijzing van zaken 

Als de wegingscriteria voor toewijzing van zaken aan IFT's of LRT strikt worden toegepast, reste-

ren er volgens veel respondenten minder, met name middelzware, zaken. De meeste zaken komen in 

deze categorie terecht door het soepel hanteren van de wegingscriteria, zo wordt gesteld. Daarover zijn 

in ieder geval voor de beoordeling op LRT/DRO-waardigheid aangepaste afspraken gemaakt. De IFT's 

zijn nadrukkelijk in het leven geroepen voor de behandeling van middelzware en zware fraudezaken. In 

tegenstelling tot de verwachting van velen, maar in overeenstemming met de inschatting door het LBF, 

blijken deze zaken zich niet altijd kant en klaar aan te dienen, maar ontstaan ze wet als resultaat van het 

met elkaar combineren van veel kleinere zaken. 

De waarde van het onderscheid in (middel)zwaar lijkt beperkt. Ergens zal er een grens komen aan het 

soepel hanteren van de wegingscritcria en komt het bestaansrecht van de IFT's ter discussie te staan. 

Maar op z'n minst twee argumenten die ten grondslag liggen aan de komst van het I FT-concept zullen 

waarschijnlijk van kracht blijven: het feit de regio's geen prioriteit geven aan de horizontale fraudebe-

strijding, en de behoefte bij de markt aan een aanspreekpunt. 

De positie van het VPO, dat een centrale rol zou moeten spelen in de zaakstoewijzing, dient te worden 

versterkt als er waarde wordt gehecht aan een landelijke opzet van het IFT-concept. Meer sturing en het 

maken van keuzes zou mogen worden verwacht. Het OM zou dat bij uitstek moeten kunnen regelen, 

omdat de direct verantwoordelijken allemaal leden zijn van dat OM. 

395 



Brihabri 

In 1998 werd een IFT ingeschakeld voor bun eerste grootschalige onderzoek. Het betrof een criminele organisatie die 

vanuit postroven en woninginbraken: cheques, betaalkaarten, bankpassen en paspoorten vervalsten. De zaak werd aan-

gemeld door de gedupeerde bankinstanties. De toegankelijkheid van het justitiele apparaat was voor de deze markt-

partijen in aanvangsfase bij lange na niet optimaal. Zij werden in eerste instantre met hun probleem vervvezen van de 

ene naar de andere instantie. Bij aanvang van deze zaak bleek het zwaartepunt in een regio te liggen waarmee de zaak 

feitelijk buiten de competentre van het betreffende IFT lag. Deze regio dichtte echter bier geen prioriteit aan toe en kon 

in het verdere verloop slechts een geringe bijdrage leveren, hetgeen als een structureel probleempunt werd ervaren. 

Gezien de omvang van de fraude werd een onderzoeksteam van negen personen ingesteld bestaande uit drie IFT recher-

cheurs, drie rechercheurs van verschillende regio's, een misdaadanalist en twee financeel deskundigen. Gedurende het 

onderzoek werd ook de FIOD ingeschakeld. De marktpartijen hebben eveneens deskundigheid beschikbaar gesteld en 

veel bruikbare en belangrijke basisinformatie aangedragen vanuit hun voorbereidend onderzoek daterend vanaf 1994. 

Hiermee was naar later ook bleek voldoende deskundigheid voorhanden. bit een vooroverleg werd een convenant 

opgesteld tussen het landelijk bureau fraude, het LCPB, enkele regiokorpsen, de Officer van Justitie en het betreffende 

IFT, over inzet van personen en middelen, de arbeidsrechtelijke aspecten, de onderzoeksmethoden, de financiering, plan-

ning en tijdsduur, de onderzoeksobjecten en -subjecten en de doelstellingen. Deze doelstellingen waren: ontmanteling 

van de organisatie en de werkplaats waar vervalsingen plaatsvonden, aanhouding van hoofdverdachten en ontnerning 

van het wederechtelijk verkregen voordeel. Het leren en ervaren was gezien het prille begin van dit FT een belangrijke 

nevendoelstelling. 

Het onderzoek: 

De basisinformatie voor het onderzoek werd verkregen gegevens van de marktpadijen, een vergelijk met een soortge-

lijke zaak en verhoor van een reeds aangehouden verdachte in het buitenland. Voor het onderzoek werden vele bron-

nen aangeboord en CID informatie gebruikt. Daarnaast zijn ook rechtshulpverzoeken uitgegaan naar verschillende Ian-

den,Ten aanzien van het financieel rechercheren vverden twee sfo's ingesteld waarin onder andere antecedenten zijn 

onderzocht, de aard van de feiten zijn nagegaan, de herkomst van de gestolen objecten zijn getraceerd en de financie-

le situatie van de verdachten in beeld zijn gebracht. Onder andere werd onderzoek gedaan naar het dubieus financie-

ren van het eigen bedrijf, het vermogen in het buitenland en het zwarte geld in Nederland van een hoofdverdachte. Het 

financieel onderzoek is, gezien het tijdrovende aspect voor onderzoek in het buitenland, momenteel nog niet geheel 

afgerond. 

Resultaten: 

De verdachten zijn aangehouden, waarbij de criminele organisatie grotendeels is ontmanteld. Oak kwam men een aan-

tal illegalen onder de dadergroep op het spoor en werden naast de hoofdverdachten kleinere criminelen opgespoord 

die ter verdere vervolging zijn overgedragen naar de betreffende regio's. Tijdens huiszoekingen zijn meerdere zaken in 

beslag genomen en is op basis van de beschikbare informatie een goed beeld ontstaan over het wederrechtelijk verkre-

gen voordeel. De marktparlijen waren tevreden over de behaalde resultaten en hebben op grond van de aangetoonde 

knelpunten ten aanzien van toezicht en controle verdere preventieve maatregelen genomen. 

Evaluatie: 

Gebruik makend van een evaluatiemodel warden leerpunten, verbeterpunten en aanbevelingen opgesteld. De verbe-

terpunten en leerpunten hadden betrekking op: een vaste taakverdeling, werkstructuur en ovedegstructuur, leiding, 

in- en externe communicatie, vroegtijdige contacten met het buitenland, discrepantie tussen benodigde en beschikba-

re capaciteit, te snel afsluiten van telefoontaps, beschjkbaar houden van informatie bij het CRI, het vooraf beparen van 

de benodigde gegevens, teneinde geen overbodig invoerwerk te doer en het scherp houden van alle betrokkenen aan 

het eind van het onderzoek. De geconstateerde knelpunten hadden betrekking op: hinder bij het raadplegen van schrif-

telijke bronnen in verband met de privacywetgeving en de daaraan verbonden machtigingen en de beschikbaarheid van 

politietolken. De officier van justitie heeft hinder ondervonden bij afhandelingen en vorderingen, aangezien het arron-

dissement buiten de eigen regio lag. 
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Hoofdstuk 21 	HET 'EXPERTISE-MOTIEF' 

Politie en OM hadden verschillende motieven om expertisecentra te wensen als samenwerkings-

verbanden bij en tussen de parketten en regiokorpsen. Deze motieven werken door op de uitein-

delijke vertaling van de plannen uit het Interim-advies en de nota Zicht op Fraude. Motieven en 

doorwerking worden in dit hoofdstuk besproken. 

21.1 Motieven 

Partijen hebben zo hun eigen redenen gehad om het vergroten van de fraude-expertise, al dan niet 
gekoppeld aan de komst van expertisecentra, toe te juichen. De adviczen op het gebied van experti-

severwerving zoals opgenomen in het interim-advies en in 'Zicht op fraude', zijn de uitkomst van een 

!anger ontwikkelingstraject. Beide rapporten geven zelf weinig zicht op de motieven waardoor de uit-

eindelijke keuze is ingegeven, maar met behulp van het onderzoeksmateriaal is de volgende recon-

structie te maken voor wat betreft de actoren politie en OM. 

21.1.1 Het politie - motief 

De ACC-werkgroep kwam in december 1995 in haar rapport Financieel Rechercheren (ACC, 

1995c) tot acht aanbevelingen. Aanbeveling E. bevat het voorstel tot inrichting van een ondersteunen-

de expertise unit op landelijk dan wel bovenregionaal niveau: Wennis en vaardigheden zodanig weg-

zetten in de regionale organisatie dat er sprake is van optimale efficiency. Aan de basis brede algeme-

ne kennis, meer specifieke kennis op het middenniveau en vanuit specialistisch karakter hoogwaardige 

kennis die slechts incidenteel nodig lijkt te zijn. Waar nodig bovenregionale of landelijke concentratie. 

Toegankelijkheid van kennis geldt hier als belangrijk aspect. De aard van de specifieke politieorgani-

satie bepaalt prunair de wijze van inbedding. Inrichting van een ondersteunende expertise unit (lande-

lijk dan wet bovenregionaal) van waaruit voortdurende monitoring van terreinen plaatsvindt en initia-

tieven voor nieuwe methoden worden ontwikkeld, maar ook advisering in de opbouwfase.' 

De analyse van de werkgroep heeft de stuurgroep financieel rechercheren in haar Interim-advies 

gebracht tot het noemen van `de achterstand in expertise' als een van de redenen waarom de bestrijding 

van de horizontale fraude is achtergebleven. De aanbeveling E. uit het ACC-rapport werd overgenomen 

door de stuurgroep. In de toelichting daarop stelt de stuurgroep dat het zou moeten gaan om expertise-

centra voor zowel OM als politie. Een koppeling tussen expertise en opsporingsproces zag de stuur-

groep als waardevol voor het leerproces over en weer. In onderzoeken naar bepaalde fraudevormen met 

een behoefte aan zeer bijzondere en schaarse expertise zou een landelijk georganiseerd expertisebureau 

ondersteuning moeten bieden. 

21.1.2 Het OM - motief 

Zoals de wens om te komen tot acties vanuit de politie in eerste instantie een reactie was op de des-

kundigheidsmacht van de BOD'en, is volgens een deel van het veld de ontwikkeling binnen het OM een 

reactie op de deskundigheidsmacht van de advocatuur waartegen het OM het qua deskundigheid nogal 

eens moet afleggen. Die opvatting blijkt bij nader onderzoek van meer recente datum te zijn. 

Oorspronkelijk was de keuze voor expertisecentra door het OM vooral ingegeven op basis van intern-
organisatorische overwegingen. Begin jaren '90 kende het OM al concentratie van de zaaksbehandeling 
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bij eon parket op het terrein van oorlogsmisdaden en voorwetenschap bij effectentransacties. Het is de 

Stuurgroep Versterking OM geweest die in haar spraakmakende rapport 'Het OM...om' (OM, 17 

november 1992) als eerste een lans heeft gebroken voor concentratie van specialismen die vooral in 

kwctsbare solo-posities binnen de parketten waren ondergebracht 1 ". In het daama verschijnende rapport 

van de Commissic Openbaar Ministcrie (Commissie Donner) kwam deze invalshoek nauwelijks terug. 

Tijdens de rcorganisatie van het OM overheerste daarentegen een sterke territorialiteitsgedachte die ver-

trok vanuit de schaal van het arrondissement. 

In 1995 verschijnt het 'OM-plan van aanpak milieu' wat zich met name richt op de (middel)zwarc 

milicucriminaliteft. Het plan vermeldt het idee om ressortelijk tot hijstandspools te komen van deskun-

dige rechercheurs die op afroep beschikbaar 

In 1997 constateerdc het ontwikkeltcam Horizontale Samenwerking betreffende het OM ecn aantal 

knelpunten in het beleidsveld economic waarvoor de oplossing gevonden zoo moeten worden in de 

organisatie op bovenarrondissementelijk niveau. Als knelpunten zag het ontwikkelteam: 

• het gebrek aan coardinatie van opsporingsbelcid, vervolgingsbeleid en de afdoening van zaken; 

• het ontbreekt aan een vast aanspreekpunt voor vakdepartementen; 

• het ontbreekt aan het als OM met een gezicht naar buiten treden; 

• het ontbreekt aan landelijke aansturing van de BOD'en; 

• de kwetsbaarheid van het solo-specialisme; 

• het grote personeelsverloop van specialisten. 

Het ontwikkelteam stelde voor om zogenaatmle zwaartepunten in te richten die zouden functione-

ren als landelijk expertisecentrum. De zwaartepunten dienden te wordcn ondergebracht bij de eerste-

lijnsparketten met het hoofd van bet parket als verantwoordelijk voor de uitvoering. 

De stuurgroep is in haar Interim-advies tot de keuze van expenisecentra gekomcn vanuit de politic-

invalshoek. Wat die expertisecentra te doen stond is niet duidelijk aan gegeven. De OM-invalshoek was 

toen, zo blijkt uit de notulen van de stuurgroepvergaderingen, helemaal nog niet in beeld. Dat kwam pas 

met het verschijnen van het rapport 'Zicht op fraude'. Maar toen had de besluitvorming over het IFT-

concept al plaatsgevonden en waren de clusters in oprichting volop bezig met de bouw. 

21.2 De expertisetaak 

Gedurende het gehele project FR zijn doe] en taken van de expertisecentra onderwerp van discus-

sic geweest en gebleven. In de stuurgroep (19 juni 1997) is cen discussiepunt geweest of de expertise-

centra binnen de IFT's zich icder dienden te richten op cen afzonderlijk segment van horizontale frau-

de of gelijkelijk op alle vonnen van horizontale fraude. Aanleiding tot die discussie was cm voorstel 

om te starten met een experiment voor de expertiseontwikkeling aangaande faillissementsfraude, door 

het arrondissementsparket Breda in de drie zuidelijke politieregio's. De aanzet daarvoor was al gegeven 

155 Hot 	 (OM. 17 november 1992) p. 9/10: 'De Strurgnmp (red.: remarking OM) vindt dat cr aanRiding is urn de behandeling 
van oaken die: a. een bijzondere deskundigheid en continulteit vergen en b. tc wcinig voorkomen son op elle parketten voldoende deskun-
dighcid op to bouwen, Ic concentreren op Oen of onkele parketten. Daarbij denkt do Sourgroop in het bijzonder aan die oaken waannn eon 
optimal° behandeling van stratcgisch belang your het OM als gelled moot worden gcacht. Op dit moment zajto dat EG-fraude en de aanpak 
van do zwarc. georganisocrde criminaliteit. De Stuurgmep is van mening dat bU do Maize om bcpaalde spccialismen op landelijk dan wel 
urrondissementelijk nivoau aan to pakken. de Gina vraag moot Min of het ONI ales motet kunnen of dat de parketten altos women kunnen. 
In verband net hot potcntiele aanbod van 70 ken kan dun ook con aanpak voor de hand liggen waarbij bijumorbeeld in do Randstad wordt 
pint:an mar het upbouwen van con specialisme per parket en in do °unripe ressoran voor eon concentratie op Mtn parket per assort.' 
156 Plan van aanpak milieu *De pioniemlbse voorbiE(ONI. december 1995) P30/31, Eett bclangrijk knelpunt bij de aanpak van dc (mid-
debzware milieueriminaliteit vormt (nog steeds) do deskondigheid bU de recherche van de regiopolitim laze dcskundigheid wordt verkrc-
gen door oplciding, maar nor het belangrijkste deel door middel van eGaring. Oat hetekent dal do rechercheur die decl heeth uitgennakt van 
een team dat eon grotto milieuzaak heal onderzocht in principe in eon volgend onderzoek opnieuw ingezet dant to wooden. In de praktijk 

398 	blijkt echter steeds weer dal es per politieregio onvoldocnde aanbod van mniddelaware milieuzaken is. zodat de betrelande rechereheur al 
snot in eon andersoortig onderzock Mundt. ( ) Hot (dee orn hij to dragon aan de oplossing van het problocon door de vonning van res-
sortelijke 'inilieurecherchc7 bijstandspools is inmiddels door het College van Procureurs gencraal en de Rand van Hoordcommissarissen 
onderschreven.' 



voordat sprake was van een verzoek van de minister van Justitie om tussentijds advies. Er was toen ook 

nog geen sprake van IFT's. Het projectbureau FR was voorstander van de variant waarin afzonderlijke 

segmenten aan de IFT's werden toebedeeld; de stuurgroep voelde meer voor volledige expertisecentra 

maar ging akkoord met de experimentele opzet mits daardoor geen onomkeerbare situatie zou ontstaan. 

De expertisetaak van de pilots in oprichting werd aldus gekoppeld aan segmenten of taakaccentenw 

(zie § 17.1). In de aangeleverde projectvoorstellen hebben de IFT's i.o. zelf de argumenten aangevoerd 

waarom een bepaald taakaccent bij het eigen IFT terecht zou moeten komen. Daarbij werd de keuze 

beperkt tot marktsectoren waarvan de vertegenwoordigers vanaf eind 1996 in het project FR hadden 

geparticipeerd, en tot faillissementsfraude waarop al een pilot liep in het zuiden van het land. Er werd 

tussen de taakaccenten niet gedifferentieerd naar bijvoorbeeld maatschappelijke impact. Ze werden ken-

nelijk onderling even zwaar geacht en gelijkelijk verdeeld over de IFT's. 

Lange tijd heeft onduidelijkheid over wat de expertisetaak zou moeten inhouden, de IFT's beheerst. 

Dat was ook begrijpelijk omdat de keuze voor expertisecentra aanvankelijk niet was ingegeven door 

onderbouwde inhoudelijke criteria. In de door de minister met spoed gevraagde projectvoorstellen van 

de I FT's in wording, zijn doe en taak van wat toen werd aangeduid met een in iedere pilot op te tuigen 

FEC (Financieel ExpertiseCentrum) ook door elkaar gaan lopen. Expertisecentra waren de oplossing, 

maar toen wist men niet zo goed voor welk probleem. 

De projectvoorstellen van september/oktober 1997 kwamen crop neer dat de politic-FEC's zouden 

gaan fungeren als interregionale infodesk met betrekking tot de verzameling, veredeling en verstrekking 

van informatie rond fraudebestrijding en als interregionaal expertiseontwikkeling. Vandaar uit heeft men 

taken geformuleerd. Parallel vond eenzelfde proces plaats binnen het Ontwikkelteam Fraude maar dan 

vanuit de OM-invalshoek. De eerder door het ontwikkelteam Horizontale Samenwerking voor het beleids-

veld economic uitgezette lijn, werd op een paar aspecten na doorgetrokken naar het beleidsterrein fraude; 

ook voor wat betreft de onderliggende inhoudelijke argumentatie. Zo lagen er uiteindelijk twee visies op 

de expertisefunctie: vanuit de politie-invalshoek als onderdeel van een IFT (met ook onderling een ver-

schillende visie op de invulling), en vanuit de OM-invalshoek als onderdeel van het fraude-OM. Dat leid-

de na de start van de IFT's tot domeindiscussies en problemen in de taakafbakening (zie hoofdstuk 17). 

21.2.1 De expertisecentra 'horizontale fraude' 

De verwoording van de expertisetaak in artikel 2 van het convenant waarbij de teams zijn opgerichtl" 

geeft weinig aanknopingspunten voor de taakdefinitie. In verschillende documentenw werd getracht de 

expertisetaak te verduidelijken. Overigens met weinig succes gezien het steeds opnieuw terugkerende thema. 

Als alle documenten en gespreksverslagen naast elkaar worden gelegd, ontstaat een breed scala aan 

taken van de expertisecentra. Het is diffuus welke taken nu als uitgangspunt moeten worden genomen 

voor deze evaluatie. We hebben besloten om daarvoor twee ijkmomenten te nemen, respectievelijk aan 

het begin van de I FT-ontwikkeling en vlak voor de peildatum van onze evaluatie. De projectvoorstellen 

van de clusters i.o. uit 1997 zijn gebruikt in relatie tot het eerste ijkmoment, en de uitkomst van de inter-

ne discussie tussen de expertisecentra die is gebaseerd op de `Notitie prioritering taken expertisecentra' 

(17 januari 2001) als tweede moment. De laatstgenoemde notitie is een product van de werkgroep 

expertisecentra die in het leven is geroepen om de taken van de expertisecentra niet teveel uiteen te laten 

lopen. Door de werkgroep zijn in 2001 de taken van de expertisecentra in volgorde van belangrijkheid 

157 De Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de bestrijding Financieel Economische Criminaliteit 1997-1998 (p. 42, 14 juni 1999) ver-
woordde de keuze als volgt: 'Door deze schaalvergroting is cen efficiatere aanpak mogclijk. Nict elkc politiercgio of arrondissement hoefl dan immers 
zijn eigcn expertisevonning en dcskundigheidsbevordering tc organiscren. Het 1FT staat borg voor cen bundeling van kennis en expertise, waarmee 
men niet allecn in het cigen `gebied 'bediend wordt, maar waarvan ook IFT's elders in het land kunnen proliteren. Elk 1FT heefl namelijk cen of meer 
taakaccenten toebedeeld gekregen, waarop in het bijzonder expertise wordt ontwikkeld. Daartoe wordt aim elk 1FT ceit expertisecentrum gekoppeld.' 
158 Vcrticale convenant, Artikel 2 Taken: `Het fraudeteam heefl tot taak de opsporing en vervolging van fraudezaken, de ontwikkeling van de daar-
toe bcnodigde deskundigheid alsmedc de ontwikkeling van ccn fraudcbeeld.' 
159 Notitie betreffende horizontale en verticale fraude (Project FR, 1998d); Notitie prioritering taken expertisccentra (Project FR, 18 scptember 2000) 
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onderscheiden, wat destijds niet is gebeurd bij de oprichting van de WI's. 
label 44 bevat de conversie van de twee opvattingen. Overeenkomende taken zijn naast elkaar 
gcplaatst. Nader beschouwd Ifikt de taakdefinitie uit de projectvoorstellen van dc pilots nogal op het 
oorspronkelijke gedachtegoed van het ontwikkelteam Horizontale Samenwerking, zij het dat de onder-
steunende rol naar de werkvloer door de pilots veel sterker was aangezet. Naar uit onze evaluatie blijkt 
is dat in 1997 een juiste ketize geweest. Het bevreemdt dat in 2001 deze ondersteunende taken buiten 
de prioritering vallen. 

TABEL 44: VERGELIJKING TAAKDEFINITIE EXPERTISECENTRA IN 1997 EN IN 2001 

1011M11=111111al 
1. Het beschrijven van de marktsector. 

2. Het ereeren van netwerken. 

3. Zorgen voor een goede infonnatiepositie: 

tlingercn als vertaler en distributeur. 

4. Het beschikbaar maken van bronnen 

van strategische informatievoorziening. 

5. Deelnemen aan de diverse overlegvormen. 

6. Functioneren als helpdesk: het ondersteunen 

van in- en exteme klanten. 

7. Opstellen van criminele fraudekaart en het 

signalercn van trends. 

8. Het verzorgen van strategische evaluaties 

uit opsporingsonderzoeken. 

9. Verrichten van beleidsvoorbereidende en 

uitvoerende werkzaamheden ten behoeve 

van de handhavingsarrangementen. 

10. Vcrzorgen van publiciteit over de 

aanwezigheid van kcnnis op een plaats 

(jurisprudentie, artikelen, organisatie van 

opleidingen, Internet). 

11. Concipieren antvvoorden op Kamervragen. 

12. Opstellen jaarprogramma's en jaarverslagen. 

13. Flet verzorgen van stages voor medewerkers 

van 1FT's, OM, ZM en marktpartijen. 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Ontwikkelen en instandhouden van een relatienetwerk. 

Het opbouwen van cen informatiepositic rond fraude. 

Participatic in landelijke werk- en overleggroepen. 

• Fungeren als aanspreekpunt voor vakinhoudelijke 

vragen van de partners. 

• Het bieden van ondersteuning aan deelnemende 

regio's, OM, zittende magistratuur en `zusterclusters'. 

• Het vervaardigen van een landelijk 

criminaliteitsbeeld voor het eigen expeniseveld. 

• Het verkrijgen van een overall beeld met betrekking 

tot fraudczaken. 

Het evalueren van dc aanpak en het maken van 

voortgangsrapportages. 

Het voorbereiden van handhavingsarrangementen (OM). 

• Het opbouwen en bijhouden van expertise m.b.t. 

het verzamelen van jurisprudentie. 

• Het publiceren van anikelen in vakbladen en 

van brochures 

• Ontwikkelen van eursusmateriaal: gezamenlijke 

• deelnamc van marktpanijen en opsporingsinstanties. 

Voorbeeld-processen-verbaal, handbock. 

Het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsmethoden. 

Het ontwikkelen van preventieve maatregelen. 

Het uitleren van expertise aan de regionale 

rechereheurs (politic) 

Het bevorderen van samenwerking in de aanpak. 

Informatie-analyse en veredeling. 

Het ontwikkelen van risico-analyses. 
BR( iN N N. • PRIM ci‘OOR•1 EL L1N/PLA1NEN VAN AA PAK MOTS (1997) • NOTITIE PRIORITFRING 1 AKFIN EXPER riS11 EN I RA (2001) 



Uit de interviews met vertegenwoordigers van de uitvoering, blijken het juist de fysiek ondersteu-
nende expertise taken te zijn waarop de politie zit te wachten. De graagte waarmee men een beroep doet 

op participatie van BOD'en in operationele onderzoeken is een exponent daarvan (zie ook hoofdstuk 
16). Binnen het OM zien we die ontwikkeling ook, maar dan minder sterk. Men loopt bijvoorbeeld bij 

het BOOM de deur nog niet plat. Desalniettemin, of juist daarom, heeft het BOOM ervoor gekozen om 

meer capaciteit te geven aan daadwerkelijke participatie in (grote) onderzoeken. 

Het is merkwaardig dat door de werkgroep net de `verkeerde' taken lijken te zijn geschrapt. Taken 

waaraan juist in de uitvoering van politic en OM behoefte is (zie hoofdstuk 16). Dat doet de vraag rij-

zen waardoor de prioritering wordt ingegeven. Uit nader onderzoek van de gespreksverslagen, blijkt dat 

de teams hechten aan een sterke band met 'hun' marktpartij. Men wil demonstreren er echt voor hen te 

zijn. En gezien de argumenten waarom de IFT's er zijn gekomen is dat niet vreemd. De marktpartij pre-

valeert als klant boven bijvoorbeeld de politieregio's. Dat is een van de effecten van de verbijzondering 

naar doelgroep zoals die werden beschreven in hoofdstuk 18, met als risico dat de expertise toeneemt 

zonder dat die wordt afgenomen. 

De ontwikkeling binnen de expertisecentralijkt contrair met een toenemende orientatie van de (FT's 
op de eigen politieregio's. Dit zou kunnen worden verklaard uit het feit dat in de expertisecentra de OM-

visie prevaleert en in de (FT's de politievisie. Vanuit de beleidsvoorbereidende taak is de beleidsrnatige 
orientatie van het OM sterker op de marktpartijen gericht. Met hen moet men tot overeensternming zien 

te komen over handhavingsafspraken. Dat verklaart ook taken als het beantwoorden van kamervragen 

en het opstellen van jaarverslagen. Het (FT heeft een meer operationeel belang: het mede van de regio's 

verkrijgen van voldoende capaciteit voor het draaien van onderzoeken. 

Wanneer de ambities van 1997 en 2001 worden afgezet tegen de personele bezetting in de experti-

secentra dan lijkt het bijna onmogelijk om die waar te maken. Daarin schuilt ook een extra argument 

van de werkgroep om geen voorrang te geven aan arbeidsintensieve taken als ondersteuning in onder-

zoeken en research en development. Zo zijn bijvoorbeeld in de prioritering afgevallen de taken: 

• inventarisatie van lopende en aankomende regelgevingsprojecten; 

• het begeleiden en sturen van opsporingsonderzoek op het eigen expertiseterrein. 

21.2.2 De expertisecentra 'verticale fraude' 

Naast de expertisecentra betreffende de horizontale fraude, kennen de OM-fraudeteams Noord en 

West een expertisecentrum voor verticale fraude (respectievelijk voor fiscale fraude en voor fraude met 

overdrachtsgelden). Deze expertisecentra vallen niet onder het IFT-concept. Ze worden ook niet vanuit 

de stuurgroep aangestuurd. Ze worden afzonderlijk gefinancierd op basis van de fraudenota van het 

kabinet voor 1998-2002. Formed hebben de IFT's niets met de expertisecentra verticale fraude van 

doen. Maar door onderbrenging in hetzelfde fraudeteam bestaat er kans op concurrentie tussen de hori-

zontale en verticale aandachtsgebieden. Afgaande op het personele volume dat voor de expertisetaken 

beschikbaar is, kan het gevoelen van nevenschikking vanuit horizontale fraudeperspectief ook worden 

verklaard. Voor expertisevorming op het terrein van verticale fraude zijn meer fte's beschikbaar dan 

voor het aandachtsgebied horizontale fraude. 

De taken van de expertisecentra voor de verticale fraude wijken niet wezenlijk af van de centra voor 

bestrijding van horizontale fraude. Vertegenwoordigers van beide expertisecentra ontmoeten elkaar in 

de werkgroep expertisecentra. 
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21.3 De taakaccenten 

De taakaccenten zijn niet gedefinieerd in de convenanten waarbij de IFT's zijn opgericht. In hun 

plant= van aanpak hebben de IFT's i.o. destijds zelf beschreven naar welk taakaceent hun voorkeur 

uitging. Net  als bij de eerste toewiizing van aandachtsgebieden aan de kemteams (Goorens c.s, 1998, 

26) heeft de toewijzing te makcn met historische achtergronden en toevalligheden. Het is geen bewust 

gestuurd proces geweest op basis van gedegcn afweging. Met het aantreden van nicuwe 1FT's en OM-

fraudeteams zijn ook nieuwe taakaccenten toegevoegd. 

Telecomfraude 

Het taakaccent telecomfraude is gekoppeld aan het IFT-Noord. Het expertisecentrum komt ander 

verschillende aanduidingen in de stukken voor (LET, LECT, ETF) wat ongeveer staat voor landelijk 

Expertisecentrum Telecomfraude. Binnen het !ET is het ondergebracht in de afdeling Infommtie en 

Expertise, samen met het Fraudemeldpunt en de Projectvoorbereiding. Als overwegingen voor de kcuze 

oin het taakaccent telecom ander te brengen in het IFT-Noord noemt het oorspronkelijke projectplan 

(!FT-Noord, I 1 oktober 1997, 3) dat het hoofdkantoor van dc KPN in de stad Groningen is gevestigd, 

evenals de Hoofddirectic Telecommunicatie en Post en de hoofdvestiging van Libertel voor Noord-

Nederland. Het expertisecentrum wordt bemenst door drie ftc. 

Tijdens de bestaansperiode van het IFT is het accent binnen de telecomfraude verschoven richting 

mobiele telefonie omdat daar veel uinaneieel nadeel wcrd geconstateerd (IFT-Noord, 2001a). Het exper-

tisecentrum heeft zich ook op die tak geconeentrcerd voor het creeren van haar netwerk en het investe-

ren in handhavingsarrangementen. 

Het IFT-Noord is een innovaticf team. Het timmert aan de weg en staat vaak aan de bran van een 

initiatief of ontwikkelvoorstel. Als concrete resultaten zijn van het expertiseeentrum te melden: 
• stappen naar een handhavingsarrangement met de telccotnoperators; 

• beleidsnotitie inzake de functie van jurist binncn de IFT BV; 

• inventarisatie opleidingen telecommutheatie in relatic tot fraude(bestrijding); 

• brochures: routing prepaid tclefoonkaarten, IMEI-nummers, telefoonkaarten, wctsartikelen tele-

comfraude, verklarende woordenlijst; 

• themamiddag Telecomfraude; 

• wcgwijzer in telecomland (verschijnt voorjaar 2002); 

• ontwikkelen cursus telecom en fraude op verzoek LSOP (voorjaar 2002); 
• bijdragen aan Omtranet, Opportuun. 

De productcn weerspiegelcn de prioriteiten zoals die in 2001 door de werkgroep expertisecentra zijn 

onderkend. Op zich is dat niet verwonderlijk omdat het IFT-Noord ook in die ontwikkeling een belang-

rijke initierende rol heefl gespeeld. 

Het expertisecentrum en het FMP zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een landelijke crimi-

naliteitsbeeldanalyse op het telecomtcrrein. Tot de pcildatum van deze evaluatie is dat er niet van geko-

men door personcle mutaties. Met de aanstelling van een relatiemanager bedrijfsleven, moet de crimi-

naliteitsbeeldanalyse Cr alsnog gaan komen. 

Fiscale fraude 

Het taakaccent fiscale fraude is niet aangehaakt bij cen !FT, maar bij het OM-fraudeteam in Noord. 

402 



Het bijbehorende expertisecentrum (het EFF: expertisecentrum fiscale fraude") kent een eigen bezet-

ting van 6,5 fte (organiek). Het is eind 1999 opgericht als voortvloeisel uit de kabinetsnota fraudebe-

strijding 1998-2002. Het hoofd van het EFF is tevens hoofd van het OM-fraudeteam. 

In aanvulling op de prioriteitenlijst uit tabel 44, heeft het EFF een operationele taak in het landelijk 

afdoen en monitoren van megazaken. De helpdesk-taak is niet vormgegeven om te voorkomen dat 

beloften niet zouden kunnen worden waargemaakt. Desondanks blijken ad hoc opdrachten van buiten 

de uitvoering van structurele taken te doorkruisen. 

Het EFF leent mensen uit aan parketten die steun nodig hebben bij het afdoen van megazaken. 

Het bouwen van netwerken heeft de hoogste prioriteit gekregen. Het EFF heeft de belastingdienst als 

enige partner. De beleidstaak naar de PG portefeuillehouder fraude wordt nadrukkelijk ingevuld. Het 

laten sporen van deze rechtstreekse relatie met die naar de eigen hoofdofficier, is een punt van aandacht. 

Onderwerpen waarmee het EFF zich heeft bezig gehouden: 

• fiscale fraudekaart; 

• werkgroep strafvorderingsrichtlijnen fraudezaken; 

• netwerk fraudeclusters; 
• werkgroep outputregistratie; 

• uniformering TPO-procedures; 

• beschrijving bedrijfsprocessen vervolging; 

• nieuwsbrieven; 

• verspreiden van juridische en beleidsinformatie aan de parketten. 

Bancaire fraude en creditcardfraude 
Het taakaccent `bancaire fraude' is ondergebracht bij het 1FT-Noord-West. Als argumenten speelden 

daarin mee de expertise en ervaring op het gebied van geld- en waardenverkeer van de politieregio 

Noord-Holland Noord en het op dat terrein reeds aangegane samenwerkingsverband van deze regio met 

Zaanstreek-Waterland (IFT-Noord-West, 29 september 1997, 6). Het IFT kent geen afzonderlijk exper-

tisecentrum. De expertisetaak is ondergebracht als taakaccent per koppel van medewerkers. Per koppel 

zijn bankproducten toegewezen als: 
I. Optisch Leesbare overschrijvingskaarten/diskettes en eurocheques. 

2. Optisch leesbare Acceptgirokaarten en girobetaalkaarten. 

3. Creditcards en debetcards. 
4. Hypothecair en consumptief krediet. 

5. A-formulieren, intemationale betaalopdrachten en bankcheque's. 

6. Documentief krediet. 

7. Digitaal rechercheren (vooral betaling via internet). 

De taakstelling voor de taakaccenthouders is beperkter dan de prioriteitenlijst uit tabel 44 

(Beleidsplan 2001, 12 oktober 2000, p. 4). De taak is meer operationeel gericht op kennis van de bank-

producten, de modus operandi van fraudeurs en jurisprudentie. De taakaccenthouders worden zelf 

geacht te werken aan netwerkopbouw voor het hen toegewezen taakaccent. Vanaf januari 2000 zijn de 

taakaccenthouders in staat om te fungeren als vraagbaak en leveranciers van inhoud in cursussen en 

workshops. De contacten met de bancaire sector zijn goed. Het IFT-Noord-West heeft eveneens een 
goede relatie met het LBF. Verhoudingsgewijs krijgt men daardoor extra analysecapaciteit voor het 

1 160 Ontlecnd aan Memo aan projectleider FR, 20 juni 2000, betrefiende dc stand van zaken Expertisceentrum Fiseale Frau& 
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eigen IFT beschikbaar. Van de nett° beschikbare tijd besteden IFT-medewerkers 20% aan het taakae-

cent. Afgczet tegcn de teamgrootte komt dit totaal nit op ongeveer drie fte. 

De resultaten van het expertisecentrum zijn vooral terug te vinden in cle verrichte onderzoeken. 

yerzekeringsfraude 
Het aandachtsveld verzekeringsfraude is diffuus ondergcbracht binnen het IFT-Oost en de OM-frau-

deunit Oost. Het IFT-Oost had bij de start voorkeur voor het taakaccent verzekcringsfraude, een dcel 

van de bancaire fraude en/of intellectuele fraude. Het plan van aanpak (IFT-Oost, 22 september 1997) 

motiveert de voorkeur niet. Tijdens de interviews werd voor de voorkcur voor verzekeringsfraude gewe-

zen op de crvaring die op dit terrcin al in huis was. Het IFT wilde 10% van de capaciteit gebruiken voor 

het uitvoeren van de expertisetaken zo blijkt nit een presentatie voor de stuurgroep (27 mei 1998). Aan 

de ontwikkeling van het expertisecentrum is geen prioriteit gegcven. Het docn van zaken werd voorop 

gesteld. Op de peildatum van de evaluatie (30 april 2001) was de expertisetaak nog in ontwikkeling. Er 

is gekozen voor het concept van learning by doing. Daarvoor is een liaison aangesteld die zowel OM 

als politic zal coachen bij de specifieke fraudesector verzekering. De ervaringen daannee zijn positief. 

De beleidsmatigc contacten met de verzekeringssector zijn vanaf het begin onderhouden door het hoofd 

van de frantic-unit. In de diverse overleggen heeft men zich een stevige positie verworven. Een dee] van 

de expertisetaak is op deze wijze ingevuld. 

Het totstandkomen van het handhavingsarrangement is mede onder druk gent van de privacy-knelpun-

ten in de gegevensuitwisseling tussen verzekeringsbranche en politic. Vanuit de fraude-unit en het IFT 

is geparticipeerd in werkgroepcn om een oplossing voor het vraagstuk te vinden. Ondertekening van het 

handhavingsarrangement is uitgebleven en vervangen door een intentieverklaring oin te komen tot een 

handhavingsarrangement. 

Direct of indirect hebben de inspanningen op het expertiseterrein gelcid tot de volgcnde resultateni 

• fraudeprotocollering in de verzekeringsbranche; 

• afspraken met assurantieteam ECD over kennisoverdracht; 

• bet Project bedriffsbranden'. Fen pilot om branden vanaf f 100.000 direct te melden aan bet loket 

verzekeringsbedrijf die vervolgens doorkoppelt aan het 1FT-Oost; 

• bijdragen aan het inventarisatiedocutnent Informatie-uitwisseling verzekeraars-justitie/politicl"; 

• congres 5 oktober 2000. 

Intellectuele eigendomsfraude 
Het 1FT/de frantic-unit hebben besloten geen invulling te geven aan dit expertiseveld omdat het al 

goed is georganiseerd en ingebed als onderdeel van FIOD-ECD en de douane. De FIOD-ECD zal een 

kenniseentrum inrichten met een landelijk taakaccent anti-piraterij. De landelijke intake van onderzoe-

ken loopt wel via de fraudc-unit Oost. 

Resultaten waaraan is bijgedragen: 

• Advics over wijziging 0M-richtlijn inzake A uteurswet 1912 en de Wet op naburige rechten (IC  mt-
rapportage 1999, mei 1999). 

• Met MvJ afspraken gemaakt over wederzijdse infonnatie-uitwisseling en advisering betreffende 

wet- en regelgevingstrajecten. 

• Afspraken met merkenrechercheteam van de ECD. 

• Thetnacongres op 1 november 2001. 

I 	161 Eindrapportnge project bedrijfsbranden, OM-frau/Nunn Onst, 17 september 2001 
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Faillisementsfraude 

Het team Zuid beschrijft in haar plan van aanpak (IFT-Zuid, 25 september 1997) zich te zullen spe-

cialiseren in faillissementsfraude. Dat was een gevolg van de eerdere gedachten aan het draaien van een 

aantal pilotzaken samen met BOD'en en private partijen om zicht te krijgen in de problematiek van de 

horizontale fraude. Dat besluit was al genomen voordat het IFT-concept was bedacht. Vanuit de betrok-

kenheid bij onderzoek naar de aanpak van fraude in het kader van het PIF-project kwam Breda in beeld 

voor het taakaccent faillissementsfraude. 

Het expertisecentrum omvat tevens het FMP en kent een bezetting van 2,5 fte (waaronder juridisch/eco-

nomisch deskundige) die ressorteren onder het OM. De taak van informatie-analyse en -verdeling zoals 

die in het lijstje van 1997 voorkwam en niet in de prioriteiten van 2001 (zie tabel 44) wordt door het 

expertisecentrum uitgevoerd samen met het FMP. 

Het probleem met faillissementsfraude is dat het een eenduidige marktpartij ontbeert, die kan die-

nen om een sector als geheel aan te spreken en voor het stroomlijnen van meldingen. 

De taken van het expertisecentrunn zijn beschreven in de notitie Positiebepaling Expertisecentrum 

faillissementsfraude (augustus 2000). Volgens de notitie bevindt de toegevoegde waarde van het exper-

tisecentrum zich op het snijvlak van civiel en strafrecht. Het accent van het expertisecentrum ligt op de 

ondersteuning en advisering bij fraudeonderzoeken: het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsmetho-

den en het krijgen van een overallbeeld van de zich voordoende fraudezaken. Ondersteuning wordt 

gegeven op juridische en financieel-economische deelgebieden (ondernemingsrecht, rechtspersonen-

recht, bancair recht, civielrechtelijke afwikkeling van faillissementen). De expertise is vastgelegd in een 

mappensysteem. 

Het expertisecentrum is in haar taakuitvoering beperkt geweest door langdurige onderbezetting. 

Het expertisecentrum onderhoudt contacten met RC's, curatoren en de stichting WORM (weten-

schappelijk onderzoek rechterlijke macht). De stichting is een aanspreekpunt voor particulieren en 

bedrijven die menen niet door curatoren of RC's juist te zijn behandeld in de afhandeling van bun fail-

lissement. Het contact levert een goede bijdrage aan de deskundigheid van de afdeling expertise (IFT-

Zuid 2001a)'". 

In overleg met de FIOD-ECD is afgesproken te zullen streven naar een expertisecentrum op het ter-

rein van faillissementsfraude. 

Resultaten: 

• Standaard aangifteformulier. 

• Analyse civiele trajecten in relatie tot strafbare handelingen. 

• Uitwisseling ervaringen met landelijke vergadering van faillissements RC's. 

• Besprekingen met de vereniging van insolventie-recht advocaten (Insulad). 

• Notities m.b.t. landelijke inventarisatie faillissementsfraude; Lease-overeenkomsten en faillisse-

mentsfraude; Verhouding tussen strafvorderlijk conservatoir beslag en faillissement; de Stichting 

Derdengelden en de advocaat/notaris. 

Havenfraude 

Als tegenhanger van de droge transportfraude, is de `natte' variant toegewezen aan het IFT Zuid- 

1 163 I c v icrmaandsrapportagc 2001 
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West wat zich door de aanwezigheid van de wereldhaven eenvoudig laat verklaren. De expertisetaak is 

nog in opbouw gezien de recente start van het IFT. 

EU -fraude 

Het taakaccent ben-eft de verticale fraude en is toegewezen aan het OM te Rotterdam. De expertise-

taak is nog in opbouw. 

Fraude met overdrachtsgelden 

Dit taakaccent betreffende verticale fraude is toebedeeld aan het FEM-team van het OM in Den 

Haag. Het FEM omvat de oorspronkelijke teams fraude, economic en milieu. Voor bundeling van de 

drie aandachtsvelden is gekozen om tegemoet te komen aan in de praktijk bestaande dwarsverhanden 

en bet bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring. Het team coordineert parketbreed de ont-

nemingswetgeving en de ontwikkeling van FR. Gezien bet expertisegebied (frau& met overdrachtsgel-

den) worden geen fraudesignalen rechtstreeks door private partners/brancheorganisaties aangeleverd 

(cerste viernmandsrapportage JET-West 0M-deel, mei 2001). Het relatief lage aantal IFT-waardige 

zaken is daarnme deels verklaard. 

De expertisefunctic is nog in opbouw en moet gaan bestaan 

• Het uitbouwen van juridische deskundigheid van wetten die het verstrekken van subsidies en uitke-

ringen regelen. 

• Het vergaren van jurisprudentie. 

• Het overleg met LISV, Sozaw en de SVB. 

De landelijke ontwikkeling naar een afzonderlijke SIOD, de consequenties daarvan en van de ont-

wikkeling van het BBHOM worden afgewacht alvorens de expertiseopbouw stcrk ter hand te nemen. 

Transportfraude 

Per peildatum van de evaluatie was het expertisecentrum voor de Mroge' transportfraude (transport 

over de weg) nog niet ontwikkeld. Dat is verklaarbaar uit de opstartperiodc van het IFT-West waaraan 

dit taakaccent per april 2000 is toegewczen. Het taakaccent is nieuw en de uitkomst van contacten met 

de transportsector. Vanuit het IFT-West is met de leiding van het projectbureau FR geinvesteerd in die 

coniacten. Dat heeft in 2001 niet tot noemenswaardige fraudesignalen uit de branche geleid (IFT-West, 

2002, 7). 

Fraude door financiele instellingen 

Beursgerelateerde fraude en (bancaire) fraude waarbij de bank clan wel financiele instellingen (of 

haar medewerkers) als verdachte kunnen worden aangemerkt zijn vanuit twee ontwikkelingen aan het 

1FT-Centrum-West toegewezen. Die ontwikkelingen betreffen de IFT's en het FEC. Met de inrichting 

van een Bureau Financieel Economische Recherche (BFER) binnen het politiekorps Amsterdam-

Amstelland, zijn aan dit bureau de IFT- en FEC-taken toegewezen. De uitwerking van de expertisetaak 

zal vooral plaatsvinden binnen het FEC, Het FEC is opgericht in het tweede kwartaal van 1999 in het 

kader van de Nota Integriteit Financiele Sector (1997). De basis ligt in de ervaringen met het onderzoek 

naar de beursfraude, de versterking van de samenwerking Mssen ROD en ECD en de samenwerking 

met de belastingdienst Grote Ondememingen te Amsterdam. Naast genoemde partijen participeren in 

het FEC de toezichthouders op de financiele instellingen, het Bureau van de Landelijk Officier in MOT- 
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zaken, het MOT zelf en het OM. Het FEC richt zich op de ontwikkeling van expertise ten behoeve van 

de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken onder leiding van het OM binnen het taakge-

bied van belastingdienst en de ECD. Het betreft uitsluitend opsporingsonderzoeken, die zijn gericht op 

financiele instellingen in de hoedanigheid van mogelijk verdachte van strafbare feiten. 

Het FEC verricht niet zelfstandig onderzoeken maar verzamelt en veredelt inforinatie gericht op de 

neerslag van crimineel geld en op bepaalde fraudevormen met als doel te komen tot overzicht en inzicht 

en tot voorstellen voor opsporingsonderzoeken. Het FEC heeft geen eigen uitvoeringscapaciteit; die zit 

bij de deelnemende instellingen. 

Taken FEC 
• Het uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, trends en marktontwikkelingen. 
• Het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig wor-

den onderkend beter in beeld worden gebracht. In samenwerking met de financiele toezichthouders 
(Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer) wit het FEC 

bevorderen dat mogelijk strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk niet worden onderkend 

beter in beeld worden gebracht. 
• Het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering en bijstand aan opsporingsonderzoe-

ken. 

In de taakuitvoering stuit het FEC op problemen op het terrein van de informatie-uitwisseling tus-

sen de participanten. Als suboptimale oplossing is gekozen voor een infonnatieoverleg waarin anonie-

me informatie wordt uitgewisseld en een selectieoverleg waarin informatie wordt behandeld over sub-

jecten. De samenstelling van de twee vormen van overleg is aangepast aan hetgeen volgens privacy-

voorschriften mogelijk is. Op basis van een onderzoek naar de mogelijkheden van informatie-uitwisse-

ling wordt overwogen om in een afzonderlijke Wet op het FEC de informatie-uitwisseling tussen toe-
zichthouders te kunnen formaliseren. 

De komst van het FEC heeft bij het toenmalige landelijk bureau OM tot enige onrust geleid over de 

mogelijke overlap in taken met het LLHF. Als mogelijke conflicterende elementen werden gezien dat 

zowel FEC, als landelijk loket: 

• • ingang en aanspreekpunt zijn voor zware en middelzware zaken; 

• inzicht willen in de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit; 

• de mogelijkheid van het OM tot sturen van te verrichten onderzoeken/prioritering willen vergroten. 

Door het LBOM is in februari 1998 aan het parket Amsterdam een voorstel gedaan voor afstemming 

tussen FEC en het LLHF met de volgende essentie: 

• het FEC brengt het LLHF op de hoogte van binnengekomen meldingen; 

• zaken worden voor strafrechtelijk onderzoek doorgegeven aan het LLHF en door haar verdeeld over 

de IFT's in het geval dat het FEC de zaken zelf niet kwijt kan; 

• alle zaken uit de IFT's met een financiele instelling als verdachte draagt het LLHF over aan het 

FEC; 

• het FEC doet hetzelfde voor zaken die bij haar deelnemende instellingen in behandeling zijn met de 

bank als slachtoffer. 

Achter het voorstel ging mede de gedachte schuil dat het tegemoet komen van Amsterdam in het 
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FEC mogelijk zou kunnen bewerkstelligen dat Amsterdam zich achter het IFT-concept zou kunnen 

scharen. De voorgestelde afspraken zijn om onduidelijke redcnen niet geeffectueerd. De sccretaris van 

het selectieoverleg ncemt deel aan het VP0 en aan het overleg van de IFT's om te voorkomen dat Cr 

dubbels plaatsvinden met het team Noord-West, dat bancaire fraude vanuit het gezichtspunt van de bank 

als slachtotTer aIs aandachtspunt heeft. Het FEC valt nict onder de stuurgroep FR. 

21.4 Oordelen over de expertisecentra 

De omgeving 

Dc marktpartijen waarderen de expertisecentra vooral om hun inspanningcn naar de marktsector. 

Het maakt hen niet nit of die inspanningen worden gcdaan door het expertiseccntrum of een fraude-

incldpunt. Als verzamelplaats van deskundigheid wonien de centra minder serieus genomen. De 

oinvang van de expertisecentra past niet bij de ambitie en steekt bovendien schril af tegen wat de markt-

partijen zelf in huis hebben. Ook de BOD'en staah sceptisch tegenover de expertiseeentra vanwege het 

potentieel dat zij zelf in huis hebben. Het pot itieveld is nauwelijks op de hoogte van het bcstaan van de 

expertisccentra. 

De IFT's over de expertisecentra 

De relatie tussen taakaccent en daadwerkelijk verrichte onderzocken wordt nog het sterkst gcvoeld 

door de IFT-medewerkers in Noord-West. Dat correspondeert ook met het zaaksaanbod. Buiten de IFT's 

wordt breed de opvatting aangehangen dat om over expertise te beschikken daadwerkelijk op dat terrein 

ook zaken moeten worden gedraaid. De medewerkers van Noord-West vinden dat in voldoende mate 

het geval, gevolgd door ook hoge percentages in Zuid en Noord. In het IFT-Oost ligt het beeld duide-

lijk anders, 'vat zich laat verklaren uit het lage aantal verzekeringsfraudes dat door de prioritering heen 

komt. Dat biedt minder kansen op bet opdoen van expertise via het doen van zaken. Het IFT-West is 

nog maar recent van start gegaan en nog met pionierswerk actief op het gebied van transportfraude wat 

ook het antwoordpercentage verklaart. 

Ikerspiegelen de tot no we gedane zaken voldoende hey aandachtsgebied van tin JET? (%) 

MDIN 

Ja 

Bcperkt 

Nee 

Gcen mcning 

32 

47 

16 

5 

25 

25 

42 

33 	64 

53 	29 

13 

7 

29 

71 

31 

32 

19 

IS 

Totaar 100 100 99 100 100 100 

DI/OR PERI A.DAI TALI ILL MI PEILCINTAGES NI ET LA TOT IOU I/P 

Over de relatic tussen taakaccent en de door de IFT's in behandeling zijnde zaken op het peilmo-

ment, zijn de medewcrkers iets minder tcvreden. Medewerkers vinden het wel belangrijk om ook zaken 

te draaicn op het eigen aandachtsgebied. 
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Komt uw aandachtsgebied voldoende tot zijn recht in de zaken die het IFT in behandeling heefi? (%). 

RiniAl 	111713' 	[In PAM fl1TGloWsize 	MtRze 	11t0Eit 

ED4D 	EDEB132afl a:1=3N 	cefffV2 

Goed 	 21 	 33 	 20 	64 	 27 

Voldoende 	53 	 17 	 47 	7 	 27 

Matig 	 21 	 25 	 13 	21 	 21 	20 

Slccht 	 25 	 13 	7 	 7 	10 

Geen mening 	5 	 7 	 71 	16 

Totaal* 100 	100 	100 	99 	 99 	100 

a  DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Vertrekkende vanuit de verantwoordelijkheid van het OM-fraudeteam voor de expense hebben 

IFT'ers geen duidelijke mening. Men heeft er weinig zicht op. Met name het aantal `geen mening' in de 

score van Noord valt op. Juist in Noord zijn politie en OM dicht bij elkaar gehuisvest en zou men op 

basis daarvan verwachten dat men in ieder geval in Noord zicht heeft op het OM en dus een mening 

heeft. 

In hoeverre is naar ttw melting deskttndigheid ontwikkeld binnen het 0M-fraudeteam op het terrein 

van uw aandachtsgebied? (%) 

On Mad UTE' CoM lin zaim DIIIT 	IITM132 	llama 

co=311D 	w'llN 	ID=3110 	weI1e3 	tuE,{16 

Goed 	 5 	 17 	 14 	 7 	 8 

Voldoende 	37 	42 	 60 	57 	 21 	43 

Matig 	 21 	 25 	 33 	14 	 36 	26 

Slecht 	 5 	 8 	 7 	 4 

Geen mening 	32 	 8 	 7 	14 	 29 	19 

Totaal* 	 100 	100 	100 	99 	 100 	100 

a  DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Behalve in Noord-West, doen alle andere teams weinig beroep op de expertise van het eigen OM 

voor het taakaccent. Dit laat zich verklaren uit het feit dat, waar men zichzelf bekend weet met het taak-

accent men minder een beroep doet op het OM dat min of meer over diezelfde bekendheid wordt geacht 

te beschikken. 

In welke mate doet ii een beroep op die expertise? (%) 

Rianot on cage 	uff rfft3llWff GIMM 	BYE' Wkwa 	TbattiAl 

replID 	ceollg 	Eip110 afl4 	a112 

Vaak 	 7 	14 	 4 

Regelmatig 	21 	 25 	 7 	43 	 14 	22 

Zelden 	 37 	50 	 60 	14 	 36 	39 

Nooit 	 26 	25 	 13 	 36 	20 

Geen mcning 	16 	 13 	29 	 14 	15 

Totaal* 	 100 	100 	100 	100 	 100 	100 

a  DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NEI' EXACT TOT 100 OP 
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21.5 Ref lectie 

De keuze voor en inrichting van expertisecentra 

De oorspronkelijke motieven 0111 te komen tot expertiseccntra waren ingegeven door interne motie-

ven. Het aanvankelijke onafhankelijkheidsstreven van de politic ten opzichte van de BOD'en heeft niet 

gewerkt. Politic en OM hebben gckozen voor expertisecentra maar lijken vervolgcns de consequenties 

die d at heeft in tennen van bemensing, dcskundigheidsontwikkeling en het uitzetten van kennisproduc-

ten niet te nemen. Onduidelijkheid over de taken van de expertisecentra en de taakverdeling tussen poli-

tic en OM hebben dat in de hand gewerkt. De expertisetaak is in ecn in de kern re-actieve organisatie 

als de politic en het OM, ook een vreemde eend in de but. Expertise eenheden moeten steeds opnieuw 

uitleggen wat hun toegevoegde waarde is ten aanzien van het primair proces dat wordt gedefinieerd als 

'boeven vangen eq. vervolgen'. 

Expertiseontwikkeling is een vorm van specialisatie terwijI binnen politic, OM en ZM de generale taak-

invulling nog steeds het denken beheerst. Dat is minder te merken wanneer de keuzes worden gemaakt, 

maar wel wanneer ze moeten worden waargemaakt. 

De keuze voor taken van de expertisecentra en hoe die vervolgens in de praktijk zijn ingevuld, ver-

raden een verschil in klantorientatie. De cen richt zich vooral op het college van PG's en op de beleids-

voorbercidende taak die daarvoor worth verricht. De ander ziet de marktpartij vooral als klant en pro-

been te Must reren dat politic en OM wel degelijk een betrouwbare partner kunncn zijn. Weer cen ander 

ziet de politieregio als klant en probeert zoveel mogelijk te demonstreren dat het Cr op nahouden van 

een IFT ten goede komt aan de deskundigheidsontwikkeling in de rcgio. Het staat de expertisecentra vrij 

om daarin eigen keuzes te maken. Er wordt niet op gestuurd. Pogingen tot afstemming zijn gebaseerd 

op het principe het met elkaar eens tc moeten worden. Zo kan een label 44 ontstaan door punten te geven 

en de taak met de mceste punten tot prioriteit te verheffen. Er is een tckort aan storing op basis van 

notics over wat er in de praktijk foot gaat en de consequenties die dat heefl voor `de burger'. Sturing is 

vervangen door het democratisch besluitvormingsproces tussen de IFT's. 

De keuze voor de aan de IFT's en OM-fraudeteams toegewezen aandachtsgebieden is vrij wine-

keurig. Ze zoo regelmatig tegen het licht moeten worden gehouden zoals dat ook recentelijk heefl 

plaatsgcvonden voor de aandachtsgebieden van de kemteams. Dat zoo als uitkomst kunnen hebben dat 

Cr aandachtsgebieden afvallen, minder aandacht krijgen, of wordcn toegevoegd. Beleidsbeeindiging 

blijkt overigens een moeilijk punt van bespreking omdat er partijen (met machtige achtcrbannen) door 

worden teleurgesteld. 

Het is wcinig zinvol om er als politic en OM expertisecentra op na te houden als dicer al binnen de 

130D'en, of bij marktpartijen zijn. Het specificke van de expertise dat betrekking heeft op OM of poli-

tic is nict zodanig. dat het crop na houden van afzonderlijke expertisecentra erdoor wordt gerechtvaar-

digd. Na aanvankelijke gescheiden invulling is een positieve constatering dat ten aanzien van faillisse-

mentsfraude en namaakfraude Cr is besloten om niet tot naast clkaar staande centra (binnen BOD'en en 

politic bijvoorbeeld) te komen. Het verdient aanbeveling om de basis die in de afgelopen jaren is gelegd 

tussen overheid en marktpartijen (en waaraan het IFT-concept veer positief heeft bijgedragen) te benut-

ten om alleen nog te komen tot expertisecentra waarin alle kennis worth gebundeld van BOD'en, markt-

partijen, politic en OM. Qua regclgeving is dat nog niet eenvoudig zoals ook is gebleken bij het FEC. 

Om samenwerking in dat FEC mogelijk te maken is een onderscheid gecreeerd tussen het bespreken van 
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subjectinformatie en fenomeeninformatie. 

Daaraan vooraf gaat de beoordeling of, en voor wie, die centra er eigenlijk zouden moeten zijn. Dat, 

ondanks de privacyproblematiek, het bij elkaar leggen van informatie zeer wel met een aantal waarbor-

gen omkleed mogelijk is blijkt uit de constructie binnen het MOT en het BLOM. En dat hoeft ook nog 

niet eens altijd tot personen te herleiden informatie te zijn. Als er bovendien met een Wet op het FEC 

een aantal randvoorwaardelijke zaken geregeld kunnen worden voor uitwisseling tussen toezichthou-

ders en politie en OM, dan zal dat wellicht ook breder kunnen. Maar het ontbreken van wettelijke rege-

lingen mag geen alibi zijn om de mogelijkheden die er wel zijn niet optimal te benutten. 

Het aantal expertisecentra 

Er zijn inmiddels zoveel expertisecentra op de verschillende beleidsvelden actief dat ondanks de 

duidelijkheid die het voor ingewijden heeft, het veld er weinig eenduidigheid in ziet. En er komen er 

steeds meer bij zoals met betrekking tot bijvoorbeeld digitaal rechercheren. 

Uit het onderzoek onder de uitvoering is gebleken dat, wanneer een in een onderzoek betrokken 

opsporingsambtenaar teveel aandacht moet besteden aan niet inhoudelijk gericht speurwerk, daar niet 

aan wordt begonnen. Het zoeken van het juiste expertisecentrum wordt at snel nagelaten als het niet 

strikt noodzakelijk is voor het afronden van de zaak. In dit verband is de feitelijke uitwerking van de 

expertisecentra enigszins te vergelijken met het LBF bij de dienst NR1 en met wat vroeger als het CR I-

dilemma werd aangeduid. Het is een onjuiste keuze geweest om de taken waaraan het veld behoefte 

heeft niet tot prioriteit van de expertisecentra te verheffen, zoals de feitelijke ondersteuning in onder-

zoeken. Uit de positieve ervaringen met het BOOM, de BOD'en, het BLOM en de verbijzonderde vorm 

daarvan in de HARM-aanpak, wordt het beeld bevestigd dat met het aanreiken van capaciteit de afzet-

markt van expertise binnen de regio's toeneemt. 

Taak van de expertisecentra 

De expertisetaak van de IFT's en de OM-fraudeteams (voorzover betrekking hebbend op de bestrij-

ding van de horizontale fraude) is niet goed uit de verf gekomen. De teams hebben veel minder in deze 

centra geInvesteerd dan destijds in het basisconcept werd aangegeven. De ambitie is ook deels bijge-

steld naar beneden. Daarbij is teveel gekeken naar de praktische haalbaarheid van het moment en te wei-

nig geinvesteerd op de oorspronkelijke ambitieuze lijn. De expertisecentra hebben wel veel geinvesteerd 

in het opbouwen van een netwerk binnen de private sector. Dat heeft ook goed gewerkt. Wantrouwen is 

weggenomen, er is inzicht ontstaan in wederzijdse belangen en men heeft een goede plattegrond van 

waarvoor men, bij wie, moet zijn. 

Dat heeft de positiekeuze van de expertisecentra als netwerkmakelaar in de hand gewerkt. Het politic-

veld blijkt daar minder op te zitten wachten. Men wordt geconfronteerd met verschillende expertise-

centra die allemaal de aandacht vestigen op hun eigen aandachtsgebied. Het is begrijpelijk dat er in der-

gelijke complexe situaties infonnatiemakelaars zijn die mensen weer de weg moeten wijzen, maar dat 

is eigenlijk het paard achter de wagen spannen. De veronderstelling dat als gevolg daarvan veel men-

sen de centra weten te vinden is niet uitgekomen. Hoewel oorspronkelijk het feitelijk ondersteunen van 

de uitvoering in de regio's bij onderzoeken wet als taak van de expertisecentra is gefonnuleerd, is dat 

er in de praktijk te weinig van gekomen. Wet wordt er vanuit de IFT's samengewerkt met politieregio's 

in onderzoeken, maar bijvoorbeeld het volgens een constructie als het BOOM uitzenden van deskundi-

gen, die in het land participeren in onderzoeken vindt niet plaats. Het bezettingsvolume van de experti-

secentra is te minimaal om dat toe te laten. Het predikaat `expertisecentrum' roept samenvattend een 

164 In Perspectief op 2002 (december 1998) van het OM valt op pagina 21 te lezen dat crop dat moment alleen al binnen het OM 20 
I expertisecentra in Nederland zijn. 411 



andere verwachting op dan vvordt waargemaakt. De !FT's en OM-fraudetams hcbben daarvan te weinig 

een punt gemaakt en hcbben teveel berust om er binnen de mogelijklieden maar het beste van te maken. 

De expertisecentra en de IFT's en OM-fraudeteams in het algemecn doen weinig aan marketing. 

Naar de politiercgio's en marktpartijen wordt nicer het nodige gedaan met themadagen, bulletins, cur-

susmodules, en aangifteprocedures. De beperkte capaciteit waarmee de expertisecentra zijn bemand in 

aanmerking genomen, zijn dit goede resultaten. Maar Cr wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de 

mediamogelijkheden die hun in staat stellen om een groot publiek van de successen en van bijvoorbeeld 

modus-operandi, op de hoogte te stencil. Dat geldt overigens voor het financieel rechereheren in brede 

zin. Publichen kan een belangrijk generaal preventief effect hebben. Zowel voor her effect binnen de 

publicke organisaties, als binnen dc marktsector, niet in de laatste plaats bij het publiek, was het ver-

standig gewecst om enkele spraakmakendc zaken te selecteren, die gezamenlijk aan tc pakken, en ver-

volgcns daaraan ook breed ruchtbaarheid te gevcn. 

De expertise worth Met voldoende systematisch geregistreerd. Personeelsmutaties komen daardoor 

extra hard aan. 

Internationale aspecten zijn binnen de taken van de expertisecentra niet gedefinieerd. Terwiff de tencur 

binnen het bre& onderzoeksveld is dat politic en OM het niet meer redden met lokale kennis en ken-

nisnetwerken. 

De expertisetaak is niet genommerd in de convenanten, waarbij de IFT's zijn opgericht. Er zijn geen 

prestatie-indicatoren gedefinieerd met bchulp waarvan de expertisecentra kunnen worden beoordeeld. 

Expertiseontwikkeling en preventie 

De preventietaak is niet expliciet opgenomen in het IFT-convenant met de ministers maar wordt 

breed gezien als onderdeel van de expertisetaak. De preventietaak is in geen van de teams genormeerd 

in hoeveelheid inspanning of activiteiten. Ook wordt Cr geen registratie van bijgehouden. In de praktijk 

is de preventietaak nog niet structured l ingebed in de teamtaken, maar er is wel een begin van zichtbaar. 

In het kader van het zogenaamde OLO-onderzoek zijn presentaties gchouden voor dc slachtofferpartij-

en. en met name IFT-Noord zegt in de eindevaluatie van onderzoeken ook een preventieparagraaf op te 

nemen. Flet voorstel aan de banken om naar aanleiding van een groot aantal OLO-fraudes een fraude-

checklist te gaan hanteren, is daarvan een voorbeeld (IFT-Noord, 14 juni 1999). 

Len aantal respondenten van OM en politic verklaart het achterblijvcn van de preventietaak vanuit 

het nog ontbreken aan deskundigheid. Punt van discussie tussen hen is wel hoe die deskundigheid kan 

worden verkregen. De stelling 'deskundigheid krijg je door zaken te draaien' kent voorstanders, maar 

dat geldt ook voor de stellingen Meskundigheid krijg je door ince te lopen in de brancheorganisatie', of 

'door opleiding'. Op z'n minst een deel van de marktsector vraagt zich af of OM en politic wel over die 

dcskundigheid mocten kunnen en willen beschikken, zo blijkt uit de interviews. Met name uit de ver-

zekeringsbranche en de bankcn komt het signaal dat zij zelf, gezien de zeer brede kcnnis van de frau-

devomien en de context waarin die zich voordoen, over preventic-expertise beschikken. Zij zicn de poli-

tic die niet evenaren en vinden dat ook overbodig. Van de politic willen zij repressie; daarin kunnen zij 

immers zclf niet voorzien. Het standpunt van de marktpartijen lijkt op te gaan voor de marktpartijen die 

goed zijn georganiseerd en al jarenlange ervaring hebben met fraudebestrijding. Voor de nieuwere ter-

reinen van fraude zoals telecomfraude en digitale fraude is de achterstand van OM en politic volgens 

rcspondenten veel minder groot en neemt ook de kennis bij de marktpartijen toe dankzij de preventie- 
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aandacht binnen de politic. Bij faillissementsfraude speelt nog als specifiek probleem dat het slachtoffer 

niet is georganiseerd. Er is geen eenduidige brancheorganisatie aan te wijzen die hun belangen behar-

tigt. Maar daarvoor geldt weer dat de ECD beschikt over een eigen expertisecentrum. 

De overige expertisehouders 

In de praktijk blijken verschillende instanties met een deskundigheidsontwikkelende taak op het 

gebied van fraude te bestaan. Naast het FEC, de 1FT's/OM-fraudeteams en het LRT hebben ook ande-

ren expliciet de taak tot deskundigheidsontwikkeling op het fraudeterrein c.q. het bredere terrein van 

financieel rechercheren, namelijk: RIF's (voor de verticale fraude), BFO's (ontneming), ECD (o.a. 

assurantiefraude en faillissementsfraude), FIOD (fiscale fraude) en het BOOM (ontneming). Gelijktij-

dig is vooral in de private sector veel expertise at voorhanden. Bij de dienst NRI is een `Kenniscentrum 

financieel rechercheren' ingericht dat klanten moet kunnen verwijzen naar de juiste deskundige. 

De Overleggroep Bovenregionale Voorzieningen (commissie Brinkman) meldt in haar rapport!" van 

augustus 2000 dat er 'Ten aanzien van de operationele kennis behoefte is een aan pick waar kennis van 

tijdelijke opsporingsteams blijft als het opsporingsteam wordt beeindigd (zgn. restkennis) en een cen-

traal punt waar bekend is waar bijzondere expertise aanwezig is.' De Overleggeroep vermeldt niet welke 

visie zij daarbij voorstaat. Uit het citaat blijkt dat gedacht werd aan een verzamelplaats van kennis. 

lnmiddels zijn het er zoveel geworden die onder verschillende regimes tot stand zijn gekomen, dat spra-

ke lijkt van wildgroei en van 'door de bomen het bos niet meer zien'. 

Beoordeling van het resultaat vanuit het veld 

De plannen van aanpak van de IFT's i.o. noemen als belangrijk element uit de expertisetaak 'het 

geven van ondersteuning in de vorm van hoogwaardige deskundigheid aan deelnemende regio's, OM, 

ZM en andere IFT's'. Daaronder verstaat men het met raad en daad ondersteunen van collega's uit de 

regio's, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling bestrijdingsrnethoden en specialisatie op een bepaald 

fraudeveld. 

De huidige expertisecentra hebben naar de beleving van het veld hoofdzakelijk een verwijzingsfunctie. 

Die blijkt niet gebaseerd te zijn op de vraag uit het veld, maar een aanpassing te zijn aan de mogelijkhe-

den en onmogelijkheden om als expertisecentrum onder minimale omstandigheden uit de verf te komen. 

Het veld blijkt op zoek te zijn naar inhoudelijke antwoorden. Daarop lijkt een aantal psychologische fac-

toren van invloed te zijn, waarmee nog onvoldoende rekening wordt gehouden (zie hoofdstuk 16). 

I 165 Samenwerken; rapportage van de Overleggeroep Bovenregionale Voorzieningen (augustus 2000), P.  21 
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Hoofdstuk 22 	DE RANDVOORWAARDEN 

In dit hoofdstuk worden de condities beschreven zoals deze zijn gecreeerd om de IFT's en fraude-

teams te kunnen laten functioneren overeenkomstig de doelstelling. Als relevante bedrijfsvoe-

ringsthema's worden beschreven: de formatie, het personeelsbeleid, financien, kwaliteitszorg en 

de informatiehuishouding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de constateringen van de onder-

zoekers. 

22.1 In- en uitstroom 

De teams zijn allemaal geconfronteerd met het felt dat er niet voldoende personeelsleden te krijgen 

waren die voldeden aan de functie-eisen. Dat heeft van de teams een grote opleidingsinspanning 

gevraagd om zo snel mogelijk het gewenste niveau te behalen. De onzekerheid over het voortbestaan 

van de teams heeft een rol gespeeld op het sollicitatiegedrag. Desondanks hebben de vacatures binnen 

de I FT's mensen uit de regio's aangetrokken, als gevolg waarvan er weer vacatures ontstonden binnen 

bijvoorbeeld de BFO's. Waar de algemene doelstelling was om het IFT als surplus te laten fungeren 

boven de inspanningen uit de regio's zelf, had het wegtrekken van financiele recherche capaciteit in een 

aantal gevallen het omgekeerde tot gevolg. 

Het I FT-West heeft last gehad van de komst van de nieuwe SIOD. Niet dat medewerkers daardoor 

uit het I FT vertrokken, maar vacatures binnen het IFT bleven langer open omdat geschikte kandidaten 

werden aangetrokken door de SIOD i.o. 

Voor de vier IFT's die al in 1998 van start zijn gegaan hebben we onderzocht hoe de in- en uitstroom 

van personeel er tot en met 2000 heeft uitgezien. De uitkomsten daarvan zijn gezien de korte bestaans-

periode van de teams niet rooskleurig te noemen. De teams zijn eenvoudig te klein om deze grote uit-

stroom op te vangen. 

TABEL 45: IN EN UITSTROOM IFT's (1998 -r/m 2000) 

[171=1 3111=1^11 Uitstroompercentage 

IFT Noord 	 23 	 2 	 9 

IFT Oost 	 23,9 	 8,6 	 36 

IFT Noord West 	 21 	 4 	 19 

IFT Zuid 	 25 	 6 	 24 

Er is weinig vergelijkingsmateriaal om deze percentages te ijken. De tussenevaluatie van de USD 

vermeldt alleen de feitelijke bezetting van het team per 1/1/2000 en niet de uitstroom. Vergelijken we 

de cijfers van de [FT's met de UMS dan heeft dat team over dezelfde periode een instroom gekend van 

48 medewerkers en een uitstroom van vier. Het uitstroompercentage bedroeg derhalve 8%' 66 . De 

omstandigheden van IFT's en UMS voor wat betreft de convenantstatus en daarmee de onzekerheid 

over de toekomst, waren vergelijkbaar. 

De redenen van de uitstroom zijn divers. Maar weinig mensen nemen een functie aan buiten de poli- 

1 166 Dezelfde argumentatic speckle volgens respondenten in rclatie tot de introductie van het Functioned OM. 
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Fondle-soon: 	 Oorspronkelijk on nerp 	.. Situadie per 1 juli 1999 	Situade per 30 apri12001 

Afdeling Avila! 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 1 	Organiek 	Felielijk 	Schaal 

OM -Fmucletearn 

Officier van Justitic 	 F.team 	1 	F.team 	1 	Eteam 	I 	I 

Parketsecretaris 	 F.team 	1 	Etcam 	2 x 0,5 	F.team 	I 	1 

Administratief medewerker 	_ 	 Rteam 	1 	_ 	F.team 	I 	I 

Subtotaal 	 2 	 3 	 3 	3 

'FT 

lloofd 1FT 	 !FT 	I 	IFT 	1 	LS 	 I 	I 	12 

Administratief medewerker 	IFT 	0,5 	IFT 	I 	IE 	 1 	I 

Management assistent 	 LS 	 1 	1 	7 

Systeetnbeheerder 	 LS 	 I 	0 	6 

Chef operationele zakcn 	IFT 	I 	IFT 	1 	OPS 	1 	1 	10 

Financicel rechcreheur (A/B) 	IFT 	6 	IFT 	10 

tie. Onzekerheid over de toekomst van de IFT's heeft een aantal medewerkers doen besluiten om 

gebruik te maken van de terugkeergarantic. Het IFT-Zuid raakte om die rcden in con korte periodc alle 

medewerkers kwijt van de !mane Brabant Zuid-Oost. Ecn aantal medewerkers kon de positie in het 

eigen koms verbeteren en hceft die gelegenheid aangegrepen. 

Binnen dc OM-fraudeteams Noord-West, Noord, Zuid en de fraude-unit Oost zijn in cen tijdsbestek 

van ruim een jaar alle hoofden van het 0M-fraudeteam vertrokken naar een andere funetie. Gezien de 

geringc omvang van dcze teams heeft dat forse consequenties voor de continuiteit. 

Bij ecn hogc uitstroom komt het rendement van bijvoorbecld opleidingsinspanningen nict ten goede 

van de IFT's. Voor de IFT's kan het rendement zelfs negatief zijn omdat men de mensen niet kan inzet-

ten tijdens het opleiden en ze daama te kort binnen het IFT verblijven om uit te groeien tot ervarcn 

kracht die zonder begeleiding de functie kan waarmaken. 

Als medewerkers terugkcren naar de politieregio is dat veclal niet in een financiele functie. TerwijI 

medewerkers die naar de IFT's sollieiteren wel van een financiele functie in de korpsen komen. Dat gaat 

ten kostc van dc aandacht voor financieel recherehercn en de aanpak van financieel-economisehe cri-

minaliteit in de regio's. Enkele IFT's proberen dat te compenseren door onderzoeken in en met de regio 

te draaien (IFT-Noord, 12 april 2001, 5). Op zijn beurt gaat dat weer ten koste van de voor landelijke 

onderzoeken benodigde capaciteit. De doelstelling dat dc [FT's cen aanvulling bctekenen op de bestaan-

de inspanning koint daarmee onder druk te staan. 

22.2 Organieke en feitelijke formatie 

In de vorm van een aantal tabellen wordt de formatie van de IFT's en OM-fraudeteams weergege-

ven op drie mectmoincnten. Dat zijn respecticvelijk de situatie zoals die oorspronkelijk in de inrich-

tings- en fonnatieplannen was opgenomen, de situatie op het pcilmoment van de tussenevaluatie juli 

1999) en de situatie op het peilmoment van de cindevaluatie (30 april 2001). 

TABEL 46: FORMATIE EN BEZETTINGSOVERZICHT IFT-NOORD 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 

Afdeling Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling' 	Organiek 	Feitelijk 	Schaal 

Financieel rcchercheur (A) 	 OPS 	4 	4 	8 

Financieel rechercheur (B) 	 OPS/IE 	4 	4 	9 

Financieel rechercheur (C) 	 OPS 	1 	0 	10 

Financieel recherchcur (D) 	 OPS 	2 	1 	11 

Tactisch rechercheur 	 OPS 	4 	1 	7 

Recherche assistent 	 OPS 	1 	1 	6 

Financieel deskundige 	IFT 	3 	IFT 	2 FIOD 

Fin. inlichtingen rechercheur 	CID 	1 	CID 	1 	CIE 	1 	1 	8/9 

Coordinator FM P 	 CIP 	1 	CIP 	1 	IE 	1 	1 	10 

Strategisch analist 	 IE 	1 	I 	9 

Operationeel analist 	 IE 	1 	1 	8 

Tactisch analist 	 IE 	1 	 8 

Misdaadanalist 	 IFT 	1 	IFT 	2 

Informatiemedewerker 	IFT 	I 

Jurist 	 IFT 	0,5 	IFT 	1 	IE 	1 	1 	10 

Relatiemanager bedrijfsleven 	 IE 	1 	1 	10 

Subtotaal 	 16 	 20 	_ 	28 	21 

Totaal 	 18 	 23 	 31 	24 

BRONNEN: 

• 1FT NOORD NEDERLAND: FORMATIESTAAT PER 30 APRIL 2001 

• BELEIDSPLAN I FT NOORD NEDERLAND 2001 

• 117 NOORD NEDERLAND: Eusris 4 MAANDSRAPPORTAGE 2001 

STRUCTUUR EN FORMATIEPLAN I FT NOORD NEDERLAND 

OPM. I : LS= LEIDING/STAF lE= INFORMATIE RN EXPERTISE OPS=OPSPORINGSAFDELING 

Opm.2: AL1.101EWEL DE FORMATIE IS VASTGESTELD OP 31 PIE WORDT UITGAANDE VAN SET BELEIDSPLAN 2001 mAx.28 PIE INGtivuLD 

Om de operationele capaciteit zoveel mogelijk te benutten heeft het IFT-Noord besloten de mede-

werkers tijdens de pilot-fase geen (langdurige) opleidingen te laten volgen (Verslag IFT-Noord 1998). 

Deskundigheidsbevordering vond in de regio vooral plaats door het draaien van multidisciplinaire 

onderzoeken. 

Bij de vorming van het IFT-Oost konden maar beperkt medewerkers worden aangetrokken die vol-

deden aan het deskundigheidsprofiel. De medewerkers zijn tijdens de pilotperiode bij het IFT gedeta-

cheerd. Met ingang van de permanente situatie zijn de medewerkers conform de situatie in Noord-West 

aangesteld bij de beheersregio. De nieuwe plaatsing bij het 1FT geldt tot en met 31 december 2002. Voor 

de bemensing van het team was een nieuwe sollicitatieprocedure noodzakelijk. Dat verklaart ook het 

hoge uitstroom-percentage van het IFT-Oost. De IFT-leiding heeft meer kwaliteit in huis willen halen 

en daarom een ieder opnieuw laten solliciteren. Het valt op dat aan de plaatsing een proeftijd is ver-

bonden van 1 jaar. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking is deze proeftijd ingegeven. De onze-

kerheid die het met zich mee brengt voor potentiele medewerkers is voor hen wellicht een reden geweest 

om niet op de sollicitatie-oproep te reflecteren. 

417 



runctie-soort: 	 Oilopronicelijk ontnerp 	. Situatie per . 1 juli 1999 _ Situatie per 30 april 2001 

Aideling 	Aantal 	Articling 	Anntal 	Articling 	Organiek 	Echelijk 	Schaal 

0M-Fraucleteam 

°Meier van Justitie 	FUO 

Parketsecretaris 	 FUO 
_ 	  

Subtntaal 	 0 	 0 	 0 	0 

[FT 

Hoofd IFT 	 IFT 	I 	IFT 	I 	IFT 	1 	1 	II 

Administratielmedewerker 	IFT 	0,6 	IFT 	0,6 	IFT 	1 	1 	4 

Personeelsconsulent 	 IFT 	0,3 	0,3 

Chef operationele zaken 

Projectleider 	 !FT 	2 	[FT 	2 

Groepschef 	 IFT 	2 	2 	9 

Financicel rechercheur 	IFT 	2ECD 	[FT 	1 ECD 

Financieel rechercheur (A) 	 IFT 	5 	6 	8 

Financied rechercheur (B) 	 IFT 	3 	2 	9 

Financieel rechercheur (D) 	 IFT 	1.5 	0.5 	11 

Rechercheur 	 IFT 	9 	[FT 

Recherche assistent 	 IFT 	I 	1 	6 

Financied deskundige 	 Exp. 	2 

Financicel dcskundige (RA) 	Exp. 	0,5 	Exp. 	0,5 	IFT 	0,5 	0,5 	12 

financicel inlicht. rechereheur 	1FT 	1 	 CIE 	I 	1 	9 

Coordinator FMP 	 FMP 	I 	FMP 	1 

Operationeel analist 	IFT 	1 

Misdaadanalist 	 IFT 	I 	 9 

Informatiemedewerker 	IFT 	1 ROD 	IFT 	1 F1OD 

Taakaccenthouder 	 IFT 	2 	I 	8 

Subtotaal 	 _ 19,1 	 18,1 	 19,3 	16,3 _ 
	 _ 

Totaal 	 19,1 	 18,1 	 19,3 	16,3 

TABU. 47: FORMAT1E EN BEZEIIINGSOVERZICHT IFT/FRAUDEUN1T 00ST 

BRONNEN, 

• 117 OUST-NE1 D1 RLAND F SRMATIRS I SAT PIP 30 APRIL 2001 

• 1FT 0051--NIDE KLAN II;I HRSI - E 4 lt1ANDSRApPORTAGE 2001 
Om 1: 43313 144414 ‘AN DERDEN: 4 HOD ME DEA% ERKERS. I GUDE RLANI) MIDDEN EN 2 DITP,444■ 11- EN 00SE GEL DERLAND 

De medewerkers binnen het I FT-Noord-West voldeden bij aanvang niet aan functie-eisen zoals die 

bij de vorming van het team voor ogen stonden. Het team heeft daarom nadrukkelijk gclnvesteerd in 

opleidingen. Het IFT heeft ervoor gekozen de medewerkers vanaf de start in dienst te laten treden bij 

het beheerskorps met een terugkeergarantie naar de eigen organisatie. Dat heeft diverse voordelen 

gehad. Het team heeft geen last van rechtspositionele verschillen tussen de leverende korpsen, Cr is spra-

ke van cen duidelijke werkgeversrelatie en het team hoefdc bij de overgang van de pilotfasc naar de per-

manente situatie geen nieuwe sollicitatieronde te houden, met deskundigheidsverlies als mogelijkc eon-

sequentie. Bij wijze van bijzondere vomi van kennisoverdraeht is tot het eind van 1999 cell senior-

reehercheur van de ECD ecns per week een bepaalde tijd in het team aanwezig gewcest. Na aanvanke-

lijk succesvolle berichten is het experiment niet voortgezet. 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 

Aftleling 	Aantal 	At&ling 	Aantal 	AI&ling' 	Organick 	Feitclijk 	Schaal 

0M-Fraudeteani 

Officier van Justitie 	FMP 	1 	OM 	1 	OM 	1 	 13/14 

Parketsecretaris 	 FMP 	1 	OM 	2 x 0,5 	OM 	1 	0,5 	II 

Coordinator FMP 	 FMP 	I 	 OM 	1 	I 	9 

Administratief medewerker 	FMPTIFT 	1 	OM 	0,5 

Subtotaal 	 4 	 2,5 	 3 	1,5 

IFT 

Hoofd IFT 	 IFT/Exp. 	I 	IFT 	1 	IFT 	I 	I 	11 

Administratief medewerker 	 IFT 	0,5 	IFT 	1 	1 	5 

Groepschcf 	 IFT 	I 	1 	9 

Chef operationele zaken 	IFT/Exp. 	1 	IFT 	1 

Financieel rechcrcheur/ 

financiecl deskundigc 	IFT 	II 

Financieel rechercheur (A) 	 10 	IFT 	9 	10 	8 

Financieel recherchcur (B) 	 IFT 	2 	1 	9 

Financicel rechercheur (C) 	 IFT 	2 	1 	10 

Recherche assistent 	 IFT 	2 	1 	6 

Financieel deskundige 	 IFT 	1 ECD/ 

I FIOD 

Financieel inlicht. Rechercheur 	IFT 	2 	CID regio 	I 	CIE regio 	1 	1 	8 

Analist 	 IFT 	1,5 	1,5 	8 

Misdaadanalist 	 IFT 	1 	IFT/OM 	1 

Informatiemedewerker 	IFT 	1 	IFT 	1 

Forensisch accountant 	Exp. 	1 

Jurist 	 Exp. 	1 

Stageplaats marktpartij 	Exp. 	(I) 	 (I)  

Subtotaal 	 19 	 17,5 	 20,5 	18,5 

Totaal 	 23 	 18 	 23,5 	20 

TABEL 48: FORMAT1E EN BEZETTINGSOVERZICHT IFT/OM-FRAUDETEAM NOORD-WEST 

+(l) 
BRONNEN 
* IFT NooRD-WiisT-NEDERLAND: EasTi: 4 MAANDSRAPPORTAGE 2001 
* 117 NOORD-WEST-NEDERLAND: FORMATIESTAAT PER 30 APRIL 2001 

+(l) 

Het IFT-Zuid is per 1 april 1998 van start gegaan met een deelnemend korps: Midden-West Brabant. 

Het IFT i.o. liep vooruit op de aanvulling vanuit de andere korpsen om de landelijke ontwikkeling te 

kunnen blijven volgen en aan te kunnen sluiten op de opzet en ontwikkeling van de andere teams (1FT-

Zuid, oktober 1998, 1). Dat heeft een positief effect gehad op de ontwikkeling van het team en heeft er 

mede toe bijgedragen dat die ontwikkeling niet is vastgelopen in de structuurdiscussie. Het IFT heeft 

vrijwel geen mensen kunnen aantrekken die voldeden aan het profiel zoals oorspronkelijk voor ogen 

stond en heeft om die reden veel werk gemaakt van deskundigheidsbevordering. 

Het team is qua omvang langzaam gegroeid met gemiddeld eens per twee maanden instroom van- 
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Fluidic-wort: 	 Onmpronkelijk °misstep 	. Situalic per 1 juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 

Al.&ling 	Aanlal 	Articling 	Aetna! 	Aideling' 	Organiek 	Feitelijk 	Schaal 

OM-Fraudeteant 

Officier van Justitic 	 1 	 I 	OM 	I 	I 	14 

Parketsecretaris 	 IFT 	1 	IFT 	1 	OM 	I 	1 	12 

Subtotaal 	 2 	 — 	2 	 2 	2 

IFT 

Hoofd IFT 	 1FT 	1 	IFT 	1 	Staf 	I 	I 	12 

beleidsmedewerker 	 IFT 	1 

Administratief medewerker 	'FT 	I 	 Staf 	 I 	5 

Chef operationelc zaken 	IFT 	1 	IFT 	1 	Op.afd. 	I 	I 	8 wordt 

I0 

Finaneieel rechercheur 	!FT 	IS 	IFT 	19 	Op.afd 	 14 	7-9 

Financicel rechereheur (A) 	 Op.afd. 	9 

Financieel rechercheur (13) 	 Onafd. 	9 	 9 

Finsech. Assistent 	 Op.afd. 	I 

Recherche assistent 	 IFT 

Coordinator FMP 	 FMP 	I 	1 	8 wordt 

9 

Adm, Medewerker 	 IMP 	1 	 4 

Analist 	 Analyse 	 1 	8 

Financieel analist 	 Analyse 	1 

Misdaadanalist 	 FMP/exp 	1 	FMP/exp 	I 

In Coonatiemedewcrker 	FMP/exp 	I 

Forensisch accountant 	FMP/exp 	1 

Jurist 	 FMP/exp 	1 	 Expertis2 	I 	1 	10 

Fiscaal-econom. medewerker 	 FMF/exp 	I 
_ 

CID-medewerker 	 CID 	I 	 pen. 

	

_ 	  
Subtotaal 	 25 	 26 	 25 	20 

	

— 	  
Totaal 	 27 	 28 	 27 	22 

oil cen aansluitend korps. Per I september 1999 is ook de laatste regio aangesloten en is het team op 

sterkte. flet team heeft de mecste capaciteit van alle IFT's in de opsporingsafdcling. Dc medewerkers 

van die afdeling zijn afzonderlijk gerekruteerd uit elke deelnemcnde regio en hebben hun aanstelling in 

die regio bchouden. 

Zuid en Noord zijn de enige teams die de functie van jurist hcbben ingevuld zij het op verschillen-

de wijze. Zuid heeft gekozen voor cen ftscaaleconoom, met name omdat dcze juridische kennis combi-

neert met praktischc deskundigheid in controletechnieken. 

TAI3E1. 49: FORNIANE EN 13E2ETTINGSOVERZICI1T IFT-ZUID 

BRONNEN: 

• IFT ZI111)-NITITRLAND: FORMATIITAAT PER 30 APRIL 2001 

• ler ZI111)-NTDERLAND: E FRS i 4 ■IAANDSRAPPORTAGE 2001 

0151. I: TEN TUDE VAN FEET AANLIA EREN VAN 61 ,GIN ENS ,FAREN TELL BE,NOENIINIMN ON ['ER 
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Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 

Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling' 	Organiek 	reitelijk 	Schaal 

0M-Fraticleteam 

Officier van Justitie 	 OM 	I 	 I 	OM 	2 	2 

Parketsecretaris 	 I 	 1 	OM 	1 	1 

AcIministratief medewerker 	 OM 	1 	1 

Beleidsmedcwerker 	 OM 	1 	1 

Coordinator FMP 	 OM 	1 	1 

Subtotaal 	 2 	 2 	 6 	6 

'FT 

Teamleider 	 FRT2 	1 	FRT 	1 	IFT 	1 	1 	II 

Operationcel teamleider 	FRT 	1 	 IFT 	I 	1 	10 

CoOrdinator 	 FRT 	I 

Administratief medewcrker 	 1 	 IFT 	1 	1 	5 

Financieel rechercheur 	 FRT 	4 

Financieel rechercheur (A) 	FRT 	9 	 IFT 	9 	9 	8 

Financieel rechcrcheur (B) 	 IFT 	2 	0 	9 

Financieel rechercheur (C) 	 IFT 	1 	1 	10 

Fin.rech. Assistent 	 I FT 	1 	1 	6 

Recherche assistent 	 FRT 	1 

Financiecl deskundige 	FRT 	2 

Financieel deskundige (RA) 	FRT 	I 

Financieel (misdaad) analist 	FRT 	1 	 IFT 	1 	1 	8 

Informatiemedewerker 	 IFT 	1 	1 	8 

CID-medewcrker 	 RCID 	1 

Subtotaal 	 18 	 6 	 18 	16 

Totaal 	 20 	 8 	 24 	22 

Het IFT-Zuid heeft niet gewacht tot het opleidingsaanbod van het ICR/SSR beschikbaar kwam, 

maar is zelf de markt op gegaan. Het heeft ook niet afgezien van opleiding vanuit de aanvankelijke 

onzekerheid over voortzetting van de IFT's na afloop van de pilotperiode. Kennisvermeerdering heeft 

centraal gestaan, waarbij de koppeling naar de regio's ervoor zorgt dat ze altijd ten goede komt aan frau-

dcbestrijding en financieel rechercheren; ook als besloten zou worden het IFT te beeindigen. 

Als gevolg van de afronding van de pilotperiode hoeft het team geen nieuwe sollicitatieronde te hou-

den, waardoor de opgebouwde kennis binnen het IFT blijft. Desondanks is het team toch met een rela-

tief hoge uitstroom geconfronteerd vanwege het feit dat teamleden gebruik maken van de terugkeerga-

rantie. 

TABEL 50: FORMATIE IFT/OM-FRAUDETEAM WEST 

BRONNEN: 

▪ !FT WEsi- NEDERLAND, FORMATIESTAAT PER 30 APRIL 2001 
▪ 1FT WEST-NEDERLAND, 0M-DEEL: EERSTE 4 MAANDSRAPPORTAGE 2001 
▪ DIVERSE VERSIES VAN HET OORSPRONKELLIK ONTWERP. 

OPM. I: IN DE TUSSENEVALUATIE IS VOOR DE IFT WEST-NEDERLAND I OKT013ER GEBRUIKT ALS PEILDATUM 

OPm.2: FRT=FRAuDE RECHERCHE TEAM 
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Funetie-soart 	 , ourspronkcIijk natwerp 	Situatie per .. I juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 

Afdeling • Aantal 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling' 	' Organiek 	reitelijk 	Schaal 

041-Fulteleicam 

Oftleier van Justine 

Parketseeretaris 

Administratief medewerker 

Subtotaal 	 0 	 0 	 0 	0 

IFT 

Projeetleider 	 IF i 	1 	 IFT 	I 	1 	12 

Financieel rechereheur 	1FT 	 2 	 7 

Financicel reehercheur (A) 	 4 	 8 

Finaneteel rechercheur (B) 	IFT 	3 	 3 	 9 

Financiecl rechercheur (C) 	IFT 	1 	 I 	 10 

Tactisch rechereheur 	 IFT 	6 	 IFT 	 7/8 

Recherche assistent 	 11T 	5 	 1FT 	5 	 6 

Financieel inlicht. Rechercheur 	CE 	1 	 CIE 	I 	 8 

Meldpunt coOrdinatic 	HT 	I 	 IFT 	1 	1 	9 

Financiele analyse 	 IFT 	2 	 IFT 	2 	 9 

Account management 	IFT 	I 	 IFT 	 II 

Bancaire expertise 	 IFT 	I 	1 	10 

Subtotaal 	 21 	 0 	 21 	3 

Totaal 	 21 	 21 

Het IFT-West , het 1FT Centrum-West en het IFT Zuid-West zijn nog maar recent operationecl gewor-

den. 

TAREI. 51: FORMATIE IFT-/OM-FRAUDETEAM CENTRUM-WEST 

BRONNE,S 

'117 CIRR PIN-WEER FOREIATILEPAAT PER 30 A 
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EMBER 2000 

2 

TABEI, 52: FORMATIE IFT-/OM-FRAUDETEAM ZUM-WEST 

Funetie-soort: 	 Oorsprankelijk ontaerp 	Situatie per I juli 1999' 	Situatie per 30 april 2001' 

Afdeling Aantal Afdeling , Aantal 	Afdeling' 	Organiek Feitelijk` Schaal 

041-flaudeteam 

011icier van Justine 

Parketsecretaris 

Administratielmedewerker 

Totaal 

1FT 

Hoofd IFT 

Chef 

Administratief meclewerker 

IFT 

IFT 

0 

1 

1,5 

OM 

OM 

OM 

JET 

1FT 

1 

1.5 

14/15 

5 

11 

5 



Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 1 juli 1999 	Situatie per 30 april 2001 1  

/Meting 	Aantal Atilt;ling 	Aantal 	Afdeling' 	Organiek 	Feitelijk' 	Schaal 

Operationeel projectleider 	IFT 	1 	 IFT 	1 	1 	10 

Fraude rechercheur (A) 	IFT 	3 	 IFT 	3 	10 	8 

Fraude rcchercheur (B) 	IFT 	2 	 IFT 	2 	1 	9 

Fraudc rechercheur (C) 	IFT 	1 	 IFT 	1 	1 	10 

Fraude rechercheur (D) 	IFT 	1 	 IFT 	 I 	 II 

Rechcrcheur 	 1FT 	3 	 IFT 	3 	2 	7 

Administratief rechercheur 	IFT 	2 	 IFT 	2 	 6 

Coordinator FM P 	 IFT 	1 	 9 

Financieel inlicht. Rechcrcheur 	CID 	I 	 CIE 	I 	I 	8 

Coordinator Meldpunt 	IFT 	1 	 IFT 	 9 

Financiele analist 	 IFT 	1 	 IFT 	I 	I 	9 

Forensische accountant 	IFT 	0,5 	 IFT 	0,5 	 12 

Account manager 	 IFT 	0,5 	 IFT 	0,5 	 11 

Jurist 	 IFT 	0,5 	 IFT 	0,5 	 11 

Totaal 	 20 	 20 	18 

Functie-soort: 	 Oorspronkelijk ontwerp 	 Situatie per 1 kilt 1999' 	Situatie per 30 april 2001 

Afdeling 	Aant. 	Afdeling 	Aantal 	Afdeling 	Organiek 	Feitelijk.' 	Schaal 

Officier van Justitie 	 Leiding 	1 	Leiding 	I 

Parketsecretaris 	 Onderst. 	I 

Secretaresse 	 Onderst. 	I 

Administratief medewerker 	Registr. 	I 	 I 	1 

Administratief medewerker 	Desk.ba. 	0,5 	 1 

Hoofd LBF 	 Voorbe/p 	I 	Voorbe/p 	1 	 0 

Teamleider 	 1 	1 

I nformatiecoordinator 	 3 	 3 	3 

I nfonnatieverwerkers 	 4 	 4 	3 

Frauderechercheurs 	 Prioritering 	2,5 	Voorwerp 	2 	 2 	2 

Administratief coordinator 	Registr. 	I 

M isdaadanal ist 	 analy/eval. 	I 	 1 

Operationeel analist 	 1 	1 

Strategisch analist 	 1 

BRONNEN: 

* I FT ZUM-WEsT NEDERLAND: PLAN VAN AANPAK, NOVEMBER 2000 

I FT Zu ID-W EST: FORMATIESTAAT PER 1 OKT013ER 2001 

OPM.1: NIET VAN TOEPASSING OMDAT DE 1FT NOG NIET OPERATIONEEL WAS 

OPM.2: IIET I FT IS FEITELLIK GESTART OP 1 OKT013ER 2001 

OPm.3: EEN VERDERE DIFFERIENTIATIE IN DE FUNCTIES VAN MAUDE RECIIERCHEURS IS KORT NA 1-10-2001 DooRGEvoliAD. 

22.2.1 Landelijk Bureau Fraude 
De personele bezetting van het landelijk loket bestaat uit vier fte. die exogeen worden gefinancierd. 

De overige negen medewerkers worden betaald door de DCRI en zijn afkomstig van het landelijk  coOr- 

dinatiepunt betalingsverkeer. 

TABEL 53: FORMATIE EN BEZETTINGSOVERZICFIT LLHF/LBE 
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Weicnsehappelijk medewerker 

Financiele analist 

Jurist 

Totaal 

Oorspronkelijk .ntwerp 

Atneling 	Aant. Wenn 

analy/eval. 

11  

Situatic per 1 jun 1999' Sitwatie per 30 april 2001 

13 

1 

12 

BRONNEiN: 
• .1A ARPLAN 2000 VAN HET LANDEL1JK BUR HAU FRAUDE 

▪ iNFORMAIIE VAN 11E1 LEIF 
000 DE MI DEVII:111■ FRS KONEN 	FORMRLE SlCRK TE VAN 111-11-  [CPU 	KI RN [MEL 40171,r EADGREN DOOR 10ff PROITCT FR BETAALD (CIRCA I 

Dc beincnsing van het Lffij en de continuReit hebben in de eerste jaren van het bestaan een pro-

bleem gevormd. Onzekerheid over de taak, het voortbestaan en de positionering binnen het KLPD heb-

ben de ontwikkeling van het LBF geen goed gedaan. Met de onderbrcnging bij het BLOM en het 

Kenniscentrutn Financieel recherche= leek een periode van consolidatie te zijn aangebroken. Met de 

komst van het Functioned OM en de onduidelijkheid daar omhcen is Cr opnicuw onrust ontstaan. 

22.3 Het personeelsbeleid 

Loopbaanbeleid 
In haar rapport constateert de commissie Brinkman dat het loopbaanbeleid van de politieregio's niet 

is gericht op het declnemen aan samenwerkingsverbanden. De commissie stelt een afnernende bercid-

held vast om bijvoorbeeld in een kemteam te werken omdat de indruk bestaat dat de loopbaankansen 

daardoor niet worden vergroot. 

In opdracht van het project FR heeft een extern adviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar de 

wenselijke von m van loopbaanbeleid op het terrein van digitale recherche en financielc recherche. Het 

onderzoek strekt zich breder uit dan de IFTs. De ondcrzoeksbevindingen waren bij het afronden van dit 

rapport nog niet beschikbaar. 

De IFT's beschikkcn niet over expliciet loopbaanbeleid. Politieregio's vinden het ook niet plezierig 

wanneer mensen tat de 'FT's met toezeggingen of een hogere schaal terugkeren naar dc inoedcrorgani-

satie. Die wordt vervolgens voor het blok gezet om de mensen een overeenkomstig het salaris- en func-

tieniveau passende plaats te geven. Daarom vindcn Cr bij voorkeur geen bevorderingen plaats in de sfecr 

van de tewerkstelling bij het IFT. In de politieregio's is het loopbaanbeleid nog steeds niet afgestemd op 

bijvoorbecld het opdoen van ervaring in ecn bovenregionaal team. 

Net OM beschikt formed over loopbaanbeleid, maar dat wordt al sinds jaar en dag doorkruist door 

spontane personeelsmutaties . Daardoor is Cr weinig sturing op de capaciteiten en kwaliteiten van offi-

cieren in relatie tot de plants waar die nodig zijn. Dc praktische gang van zakcn rond personeelsmuta-

ties is dominanter clan de fonnelc staring. Het beleidsterrein fraude kampt bovendien met cen imago-

problectn. Het heeft onvoldoende uitstraling ten opzichte van de actie van het dagelijkse politiewerk om 

aantrekkingskracht uit te ocfenen op officieren van justitie. Zo zij al een functie in de fraudebestrijding 

bekleden, dan worden zich voordoendc kansen oin voor ecn meer aantrekkelijke functie in aanmerking 

te komen door \led officieren benut. 
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Het aantal medewcrkers dat wel loopbaanperspectief zict bij bet IFT is gelijk aan het aantal mede- 



werkers dat daar geen uitzicht op ziet. Van het IFT-Oost vindt een groot percentage medewerkers geen 

loopbaanperspectief binnen het IFT. 

Bled! het IFT u voldoende loopbaanperspectief om binnen het JET te blijven werken? (%) 

	

RixonS U1Tr 	MP & 	U nftze 	otr 	'oblemo 
cit411, 	BY311S 	to=CO 	coa114 	ME'116 	 (1)23 

Ja 	 47 	 8 	40 	21 	 43 	 34 

Beperkt 	37 	25 	27 	 29 	 24 

Nee 	 16 	58 	20 	71 	 14 	 34 

Geen mcning 	 8 	13 	7 	 14 	 8 

Totaal* 100 	99 	100 	99 	 100 	100 

DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

Van die IFT-medewerkers, heeft iets minder dan de helft de verwachting over zes jaar nog steeds 

actief te zijn in de sfeer van het financieel rechercheren. De medewerkers van het IFT-Oost zijn het 

nicest pertinent in de opvatting over zes jaar iets anders te doen dan financieel rechercheren. 

Verwacht u dat u over 6 jaar nog werkzaam bent op het terrein van FR? (%) 

RiaxiDucC 	On @AM 	anfilUIIIE1TMongeIITWkwa 

ciPDD 	co911S 	fri4@ 	apil4 	wE3114 	Eff% 

Ja 	 58 

Nee 	 26 

Geen mening 	16 

33 	47 	36 

67 	40 	50 

13 	14 

57 

43 

47 

43 

10 

Totaal 	100 	100 	100 	100 	 100 	 100 

Sa la risperspectief 

Het salarisperspectief dat binnen de IFT's kan worden geboden is voor ruim 40% voldoende, maar 

voor 58% beperkt of onvoldoende. De IFT's Zuid, Noord-West en West scoren beduidend positiever dan 

het 1FT-Oost. De beantwoording van Oost loopt parallel met de andere vragen. 

Biedt het JET u voldoende salarisperspectief om binnen het IFT te blifven werken? (%) 

Gin RiccaK7 	Citaa. 	171Trabl 	nusgeurwsga 	mom(' 
wan 	cD4S 	 [D46 	Eff1113 	ma% 

Ja 	 37 	17 	47 	43 	 57 	 41 

Beperkt 	42 	17 	33 	36 	 36 	 34 

Nee 	 21 	67 	13 	21 	 7 	 24 

Gem mening 	 7 	 1 

Totaal* 100 	101 	 100 	100 	100 	100 

4' DOOR AFRONDINGEN TELLISN DE PERCENTAGES Ntrr EXACT Tut' 100 OP 

Het functiewaarderingssysteem Nederlandse politic wordt in het onderzoeksmateriaal regelmatig 
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als hoofdschuldige aangetroffen voor de rigide beloningsverhoudingen. Ten onrechte overigens, want 

het functiewaarderingssysteem is een hulpmiddel on). van welke Cunene dan ook, tot een bijpassendc 

schaal te komen. Dot proces begint met het beschrijven van een funetie. Bovendien kent het systeem 

alleen schaalnummers toe. Het is aan de werkgevcr em daaraan in overleg met de vakorganisaties 

schaalbcdragen te verbinden. 

Functieroulatie 

De redenen 0111 als politieregio's nog te blijven vasthouden aan een roulatiebeleid en als politic en 

het OM aan het vasthouden aan het principe van generale taakstelling, zouden zcer scherp moeten wor-

den afgewogen tegen de nadelen. Het principe van generale taakstelling en automatische functiewisse-

ling lijkt als vast uitgangspunt van personeelsbeleid achterhaald. Het mond waardoor het principe oor-

spronkelijk is ingegeven (voorkomen dat mensen vastroesten door jarenlang te bivakkeren op dczelfde 

plaats in de organisatie) is inmiddels vervangen door een mobiliteitsargument. In de omvangrijke hoc-

veelheid doeumenten die in het kader van deze evaluatie is bestudeerd, zijn wij nergcns een kosten-

baten analyse tegengckomen van het roulaticprincipe. Het principe op zich kan gekarakterisecrd wor-

den als een vorm van objectieve inputsturing: kiezen voor ccn algemene regel, ongeacht de kans dat het 

risico dat de regcl wil voorkomen ook feitelijk zal optreden. TenvijI leidinggevenden loch van geval tot 

geval zouden mocten kunnen beoordelen wanneer iemand dreigt 'vast te roesten' en wanneer niet.Dc 

IFT-medewerkers zip) het in grate meerderheid niet eens met het systeem van functieroulatie. 

Hoe beoordeelt a hel system van roulade Oilmen de politieorganisatie? (%) 

 	 al 

n— MS= MEE 

Geed 	 21 

Voldocade 

Matig 	 26 

Slccht 	 37 

Gam awning 	16 

7 

7 	 14 

17 	 13 	 43 

73 	 36 

7 

21 

50 

29 

7 

4 

24 

54 

11 

To La a I 100 100 100 100 100 100 

Voor het OM geldt eenzelfde redenering, die overigens niet voor het eerst wordt geconstateerd 

getuige o.a. het rapport van de Cominissie Donner', 

22.4 Opleidingsniveau 

De politic heeft destijds mede voor intensivcring van het financieel rechercheren gckozen om zich 

te kunnen meten met de BOD'en. In die doelstelling is zij niet geslaagd. De politic en ook het OM kie-

zen niet door. Niet hct maken van die keuze leidt tot het gewenste effect, maar het doorzetten daarvan. 

De eenzijdige wijze van rekruteren van politiemensen lijkt vanuit het perspeetief van financieel rechcr-

cheren en het bestrijdcn van financieel-economische eriminaliteit achterhaald. Dat blijkt ook uit de 

opbouw van het nieuwe politieonderwijs 2002, hoewel de doonverking daarvan pas op lange tennijn 

426 1  169 P. 40: •Helcid en tzitling' verger] onderseheiden vaardigheden en Paints, en binnen iedcr van die categoric& zijn nog weer bijzons 

&re specialist-nen te ontlerscheiden.1101uitgangspuni dal cell Min tor alle werknainheden tcgelijk client te. belicersen en het regc tinting ant-

ler& in litnctics vermeil hiervoor eon belemmering. 



zichtbaar zal zijn. Maar als de randvoorwaarden daarom omheen niet veranderen, blijven politic en OM 

zitten met een vrij homogeen personeelsbestand dat gemiddeld in dezelfde dingen goed is en ook in 

dezelfde dingen niet goed is. Differentiatie en specialisatie is geboden, wil de politic tenminste een rol 
blijven spelen op het terrein van de financieel-economische criminaliteit en ernst maken met het benut-

ten van de mogelijkheden die financieel rechercheren biedt. 

De medewerkers van de I FT's vinden dater beperkt of onvoldoende gebruik wordt gemaakt van hun 

kennis. Daarvan uitgaande kan het rendement van kennis in de teams verder worden vergroot. 

Wordt et- naar uw mening voldoende gebruik gemaakt van de beschikbare kennis binnen tat ,  IFT? (%) 

	

GIOXEJA U1T Co 	ll fifl 	muse° 	on atm 	1it010 

art4D 	ag4S 	toE3110 	wile3 	ffp116 	co=fPN 
Ja 	 26 	 25 	 14 	 21 	 18 

Beperkt 	 47 	 25 	 47 	 50 	 71 	 49 

Nee 	 21 	 50 	 47 	 36 	 7 	 31 

Geen mening 	5 	 7 	 3 

Totaal* 99 	100 	 101 	100 	 99 	 101 

DOOR AFROND1NGEN TELLEN DE PERCENTAGES mu EXACT TOT 100 OP 

Op de functie-eisen heeft men in de IFT's weinig aan te merken. Voor het 1FT-Zuid valt op dat ruim 

een kwart van de bevraagden de eisen te zwaar vindt. Wellicht laat zich dat mede verklaren door de eisen 

die het IFT-Zuid stelt aan de opleidingen die IFT-medewerkers worden geacht te volgen. 

Zijn de functie-eisen voor de medewerkers binnen 11W JET in overeenstemming met de zvvaarte van de 

.functie? (%) 

arg' Wail on cm un 	On 1 	IMP Wale 	Utacd 
optID 	m4N 	coEBIJOafl1m46 	tiff% 

Te licht 

Goed 

Te zwaar 

Geen mening 

11 

90 

8 	 4 

75 	 67 	 86 	 93 	 82 

8 	 27 	 14 	 . 10 

8 	 7 	 7 	 4 

Totaal* 101 	 99 	 101 	100 	 100 	 100 

DOOR AFROND1NGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIF:r EXACT TOT 100 01' 

De deskundigheid die medewerkers zichzelf toedichten, is volgens hen voldoende tot goed genoeg 

om het grootste deel van de zich aandienende zaken te kunnen uitvoeren. Dat valt des te meer op wan-

neer in aanmerking wordt genomen dat vrijwel alle teams personeel hebben aangenomen dat niet vol-

deed aan de functie-eisen. Of men heeft zich in enkele jaren een hoger functieniveau aangemeten, of de 

complexiteit van het werk blijkt mee te vallen. 
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In welke mate besehikt is momenteel over de kennis oat 80% van de aangeboden zaken goed uit te voe-

ren? (in % per 1F?) 

ItErIN Glrr flEE 

Goed 	 42 	 25 

Voldoende 	32 	 50 

Matig 	 16 	 25 

Slecht 	 5 

Gun mening 	5 

40 

60 

29 

57 

14 

36 

43 

21 

35 

47 

15 

1 

1 

Totaal* 100 100 100 100 100 99 

1XX )1t Al R fl \•IXI\CIN TFLLEN 1 .11-T ixAci 101 100 OP 

De tnedcwerkers van de IFT's relativcren het belang van kcnnisvermeerdering door opleidingen in 

zoverre, dat ruim 43% de kennis vooral heeti opgedaan in de praktijk. 

Heeflus tow kennis van FR verkregen nit de aangeboden opleidingen verkregen of door 

praktijkervaring? (in % per IFT), 

	 ntaal 

n 7 

Voornamelijk uit 	 17 	 13 	 7 	 7 

de opleidingen 

Opleidingen en 	58 	 8 	 53 	 39 	 71 	 46 

praktijk 

Voornrunelijk 	32 	 75 	 33 	 64 	 21 	 43 

door praktijk-

ervaring 

Gem owning II 7 4 

Totaal* 100 100 99 100 100 100 
• DOOR AFRORDIN(112 

In dc volgende tabel is het opleidingsniveau van de IFT's opgenomen, voor zover relevant voor de 

taak van het IFT betreffende de bestrijding van horizontalc fraude. Buiten de IFT's is Cr geen vergelij-

kingsmateriaal voor handen. Op het eerste gezieht valt de grote spreiding op over een groot aantal oplei-

dingsproducten. Dat roept de vraag op in hoeverrc functie-eisen tussen de teams vergelijkbaar zijn. Een 

verklaring schuilt mogelijk in het feit dat door een tekort aan opleidingsplaatsen Cr genoegen moet wor-

den genomen met wat beschikbaar is. Daardoor zijn veel medewerkers voor bepaalde opleidingen nog 

niet in aanmerking gekomen. 
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TABEL 54: OPLEIDINGSNIVEAU IN DE IFT's PER 30 APRIL 2001 

IFT Noord 	UT Oost 	IFT N.West IFT Zuid 	I FT West 

Bankkenis buitenland 

Bankleer 

Basisdiploma boekhouden 

Basisobservatiecursus 

Belastingrecht 

3 

2 

1 

6 

3 

1 

5 

9 

8 

5 

BFO-cursus 	 2 	 2 	 2 

BO infovoorzieing 	 1 

BOA 	 1 	 3 	 4 	 2 

Boekhouden voor de opsporingsambtenaar 3 (1) 	 (I) 	 1 

CAR 	 11 	 7 	 8 	12(1) 

Controletechniek 	 6 (2) 	 3 	11(1) 

Corruptie-preventie 	 1 

Crimincle analyse 	 7 	 2 

Cursus ontneming 	 10 	 3 

EU-fraude 	 3 	 1 

Faillissementsfraude 	 3 	 2 	 2 

Fin.rech 1/3 (zelfst) 	 3 	 7 

Financ.instellingen (orientatie) 	 3 	 1 	 5 

Forensischc acc. 	 ( 1 ) 

Fraude basiscursus 	 9 	 5 	 3 

Fraude niveau 2/4 	 8 

Fraudebestrijdingscoordinator 	 1 

Fraudemanagement 	 2 	 1 

HEAO-BE 	 (I) 	 1(1) 

Inleiding verzekeringsbcdrijf 	 (2) 

Internationale rechtshulp 	 4 	 2 	 8 

LLO 	 2 	 1 

MBA 	 ( 1 ) 	 (2) 	 2 	1(2) 

Moneylaundering 	 2 	 2 

Ondernemingsfraude 	 5 	 3 	 1 

Ontneming 2/4 	 4 	 (4) 	 5 

Ontneming 3 	 1 	 5 

PD boekhouden 	 8 (1) 	 6 	10 (5) 

RBC 	 12 	 10 

Rechtbanktraining 

Rechten 	 1 	 (1) 	 1 

Rcgisteraccountant 	 1 	 1 	 1 	 1 

SPD 	 1 	 (I) 	 1 	 (2) 

Strafrecht/strafvordering 	 1 

Telecomfraude 	 9 	 2 

Strat. Analyse 	 1 (1) 

Hoy) 	 2 (5) 

Computer criminaliteit 	 ( 1 ) 

Speuren op intemet 	 (2) 

5 (3) 

1 

1 

2(1) 

3 

(I) 

2 

2 

2 

(3 ) 

(I) 

Tussen haakjes ( ) staat het aantal dat per 30/4/2001 nog studerend is 

429 



Uit de tabel blijkt niet of de medewerkers deze opleidingen hcbben genoten tijdens hun dienstver-

band bij het IFT. Uit de verschillende jaarverslagen en managementrapportages valt op te maken dat de 

opleidingsinspanning aanzienlijk is geweest. Mede afgaande op het feit dat veel medcwerkers vooral de 

praktijk als leerschool zien, dringt de vraag zich op wanneer mensen geacht worden voldoendc te zijn 

opgeleid voor het werk dat ze moeten doen. 

22.5 Informatiehuishouding 

Dc zaaksregistratie op het nivcau van de IFT's is ten opzichte van de tussenevaluatie verbetcrd. 

Desondanks ontbreekt het aan een centrale plaats waar een totaaloverzicht van alIe zaken beschikbaar 

is. De wijze van registratie is nog steeds niet voor allc teams uniform. De registratie van meldingen en 

zaken door de IFT's en het LBF gebeurt in verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. Het 

LBF beschikt slechts over een bcperkt zaaksoverzicht. Voor de bancaire fraude is dat goed compleet. 

Dat heeft allcs te maken met de goede contacten met de banken en het 1FT-Noord-West. Maar daar zou 

de kwaliteit van dc registratie niet van mogen athangen. 

Vanuit de bredere invalshoek dan uitsluitend de IFT's wordt het aspect infonnatievoorziening en het 

daarop ontworpcn FRIS besproken in hoofdstuk 13. 

22.6 Financier' 

Naar aanleiding van de omzetting van tijdelijkc in structurele financiering, hebben de teams voor-

stencil ontwikkeld tot aanpassing van het inrichtingsplan. Als voorwaarde voor het in aanmerking 

komen voor vervolgfinanciering, moesten de IFT's en het LLHF een begroting en een beleidsplan Indic-

nen (Ministeric van Binnenlandsc Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerie van Justine: EA99/53589 

GBJ). Hoewel strikt formed niet naar een inrichtingsplan wordt gevraagd, leggen de teams dat in de 

praktijk wel zo uit. 

De vier IFT's zijn in eerste instantie gefinancierd voor 14 maanden (van I januari 1998 tot 1 maart 

1999). Voor deze periode was vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

van Justitie 22,5 miljoen gulden beschikbaar. Uiterlijk in november 1998 zou moeten blijken of de 

financiering zou worden gccontinueerd. Zo niet dan zou atbouw van de IFT's volgen. De gelden waren 

wat betreft de opsporingstaak alleen bedoeld voor de bestrijding van horizontale fraude en voor de ver-

volgingstaak ook 'om bij de bestrijding van de verticale frau& cell tandje bij te zetten', aldus de 

tabinetsnotitie inzake maatregelen ter intensivering van de fraudebestrijding' (1998, 27). Het geld 

voor de BOD'en was bedocld voor intensivering van de vcrticale-fraudebestrijding ook al suggereert de 

tabel in de nota dat ook dit was bedoeld voor horizontale fraudebestrijding (pagina 27). De exacte ver-

deling over de BOD'en is later geregeld. 

Er is met het oog op mogelijke beeindiging van het project na afloop van dc pilotperiode 6 miljoen 

gereservecrd voor de atbouw. 

Ter vergclijking tussen de IFT's is gezocht naar een boekjaar met zo weinig mogelijk bijzondcre 

omstandigheden die de vergelijking bemoeilijken. Het jaar 1998 viel af vanwege de ongclijktijdige 
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startdatums van de teams verspreid over het jaar. Het opvolgende jaar viel ook af vanwege de overgang 

van de experimentele naar de structurele situatie. Het jaar 2001 is in verband met de peildatum van deze 

evaluatie ook een `gebroken' boekjaar zodat uiteindelijk het jaar 2000 resteerde. 

Er zitten nogal wat verschillen tussen de rekeningen van de teams. Deels is dat verklaarbaar door 

verschillende manieren van boeken. De hoge post `operationele kosten' van het IFT-Zuid wordt daar-

door veroorzaakt en moet grotendeels bij de personele lasten worden geteld. In deze post zitten ook de 

doorberekende huisvestingskosten van de dislocaties. Omdat de medewerkers niet bij het beheerskorps 

op de loonlijst staan, worden de kosten geboekt op een andere post dan personele lasten. De hoge ver-

voerskosten van dit I FT zijn een gevolg van de grote oppervlakte van het verzorgingsgebied. In verge-

lijking daannee valt de post vervoer van het IFT-Noord-West juist op. 

Het verschil in opleidingskosten weerspiegelt het verschil in opleidingsbeleid dat wordt gevoerd. 

De beheerskosten lopen tussen de teams ook nogal uiteen wat onder meer te maken heeft met de 

vaste inhoudingspercentages die het OM hanteert. Bij de opzet van de IFT's is helemaal geen rekening 

gehouden met beheerskosten. 

TABEL 55: REKENING IFT's OVER HET JAAR 2000 

IFT Noord 	IFT Oost 	IFT N.West 	IFT Zuid 	IFT West 

Personele lasten 

Personeel van derden 

Rente 

Opleiding 

Huisvesting 

Vervoer 

Verbindingen/automatisering 

Geweldmiddelen en uitrusting 

Operationele kosten 

Beheerskosten 

Overige kosten 

1.465.613 

36.043 

171.385 

39.559 

62.282 

.5.020 

52.658 

49.909 

1.095.282 

297.343 

0 

12.754 

193.396 

164.419 

182.693 

1.099 

102.166 

67.981 

421 

1.577.000 

25.000 

8000 

61.000 

185.000 

97.000 

80.000 

2.000 

123.000 

147.000 

-398.000 

918.376 

28.631 

42.921 

14.164 

107.998 

50.568 

488 

1.611.373 

40.959 

15.130 

1.234.400 

16.100 

201.700 

48.500 

95.300 

1.000 

20.800 

68.700 

Totaal lasten 	 2.058.158 	2.117.554 	2.051.000 	2.830.607 	1.695.300 

Baten 	 3.286.095 	2.781.1459 	2.778.000 	2.974.892 	2.528.500 

Dotatic/onttrekking 	 971.842 	663.595 	728.000 	144.285 	833.200 

Stand egalisatiercserve 31dec. 2000 	2.139.342 	1.394.521 	75.000 	 1.338.400 

De I FT's vinden de financiele middelen niet toereikend omdat deze hen niet in staat stellen de aan-

vankelijke formatie van 27 fte (inclusief het OM-fraudeteam) volledig te bezetten. Buiten de IFT's ach-

ten bijna allc geinterviewden de middelen we! toereikend. 
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TAI11:1. 56: RIJKSBUDRAGEN 1999-2001 ON f ) 

Organisatie 

	

1999 	1999 	1999 	2000 	2000 	2000 

	

Politic 	OM 	To/cal 	Politic 	OM 	7igual 

Noord 	 2.129.200 	700.000 	2.829.200 	2.528.500 	1.000.000 3.528.500 

Noord-West 	1.962.000 	700.000 	2.662.000 	2.528.500 	1.000.000 3.528500 

Oost 	 2.185.000 	700.000 	2.885.000 	2.528.500 	1.000.000 	3.528.500 

Zuid 	 2.192.500 	700.000 	2.892.500 	2.528.500 	1.000.000 	3.528.500 

Haaglanden 	 600.000 	500.000 	1.100.000 	2.528.500 	1.000.000 3.528.500 

Rotterdam 	 500.000 	500.000 	1.000.000 	2.528.500 	1.000.000 3.528.500 

Amsterdam 	 0 	500.000 , 	500.000 	2.528.500 	1.000.000 3.528.500 

Projeetbureau FR 	 0 	0 	 0 	500.000 	700.000 1.200.000 

Landelijk Loket 	380.000 	300.000 	680.000 	500.000 	300.000 	800.000 

BOOM 	 0 	0 	 0 	 0 	500.000 	500.000 

Firs 	 0 	550.000 	550.000 	 0 	1.000.000 	1.000.000 

Leeuwarden 	 0 	 0 	 400.000 	400.000 

Den Haag 	 200.000 	200.000 	 400.000 	400.000 

Anthem 	 200.000 	200.000 	 400.000 	400.000 

Den Bosch 	 200.000 	200.000 	 400.000 	400.000 

Amsterdam 	 0 	 0 	 400.000 	400.000 

BRONNI 	MINISTERIL VAN BZ&K. 11111)(JI InRicr 1999, I 
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In het vierde kwartaal van 1998 zijn er problemcn ontstaan over de financiering van de IFT's na 

afloop van de pilotperiode per 1 tnaart 1999 (IFT-Noord, april 1999, 10). De aard van de problemcn: 

• Er was uitgegaan van een totaalfinanciering waarbij al het geld zou gaan naar het beheerskorps. Dat 

bleek vervolgens gescheiden plaats te vinden via politic en via OM. 

• Een onjuiste verdeling van fraudegelden tussen OM en politic op basis van verkeerde aannames, 

waardoor een verhoudingsgewijs tc groot dcel aan het beherend arrondissementsparket toekwam. 

• Uitbreiding van het aantal IFT's met drie grotc steden is van invloed gcweest op de verdeling van 

het totale budget. 

• Het IFT-Noord had in de schatting van de loonsommen gcen werkgeverslasten opgenomen. Dit 

!weft consequentics gehad voor de personele opbouw van het team. 

De teams zijn tevreden over de rol van intennedian: die het projectbureau bij het oplossen van de 

financiele problemcn !weft gespeeld naar de departementen. 

Het is nog de vraag of met behulp van de bestaande middelen ook zal kunnen worden voorzien in de 

(nieuwc) beleidsontwikkelende taak voor het college van PG's. Er is nog te weinig invulling gegeven 

aan die taak om daarover al gefundeerde uitspraken te doen. Voor het ter beschikking gestelde geld is 

de =este menskracht beschikbaar bij het IFT-Zuid. 

IFT's vinden dat de financiering apart gclabeld moo blijven en niet in de lump-sum vergoeding van 

de regio's moet worden opgenomen. 



22.7 Planning en control 

'Het sturend vennogen is afhankelijk van de mogelijkheid om veranderingen te evalueren, en infor-

matie uit de omgeving te verkrijgen', zo stelt De Leeuw (Otto en De Leeuw, 1994). De plannings- en 

verantwoordingsstructuur moet de informatie daarvoor opleveren. Binnen het IFT-concept treffen we 
verschillende verantwoordingssystematieken aan. De IFT's rapporteren al dan niet trouw en volledig 

aan de ministers; het projectbureau maakt kwartaal-/ viermaandsverslagen voor de implementatiestuur-

groep; het 0M-deel van het [FT rapporteert via de PG-ronde; het LRT rapporteert als onderdeel van alle 

activiteiten aan het KLPD en het Landelijk Parket; en het LLHF/LBF rapporteert aan het Landelijk 

Parket en het projectbureau financieel rechercheren. Het is moeilijk om eenduidig zicht te krijgen op de 

totale inspanning met betrekking tot horizontale fraudebestrijding. 

Ondanks de aanbeveling daartoe uit de tussenevaluatie, ontbreekt het nog steeds aan een eenduidi-

ge verantwoordingssystematiek voor de organisatorische eenheden die actief zijn op de bestrijding van 

de horizontale fraude. Wanneer de informatie van alle onderdelen van het [FT-concept (en het LRT) 

samenhangend naar de implementatiestuurgroep en de departementen zou gaan, kan dat de mogelijk-

held tot sturen vergroten. Naast verantwoordingssystemen maken de IFT's en het LLHF nog weinig 

gebruik van planningsinstrumenten. Zoals eerder aangehaald, hebben de departementen aan de ver-

volgfinanciering voor de IFT's, als voorwaarde het opstellen van een beleidsplan verbonden. 

Een eerste toetsing op de beleidsplannen van de kernteams en de IFT's heeft door BZK plaatsge-

vonden. De bevindingen daarvan zijn bij brief" aan het veld meegedeeld. Het betreft globale vaststel-

lingen aangezien het BNP en de landelijke politiebrief weinig aanknopingspunten bieden voor het toet-

sen van de IFT's. Door BZK is een toetssjabloon gemaakt om de beleidsplannen geobjectiveerd te kun-

nen bezien. Het volgende wordt beoordeeld: 

1. Algemene ontwikkeling ten aanzien van het fraudeteam. 

2. Organisatorische en personele ontwikkelingen. 

3. Deskundigheidsbevordering. 
4. Taakstelling fraudeteam. 

5. Inrichting expertisecentrum en fraudemeldpunt. 

6. Samenwerkingsrelaties. 

7. Overige relevante ontwikkelingen. 

Op basis van de toets van de plannen voor 2001 komt BZK tot de conclusie dat de vier in 1998 

gestarte teams voldoende tot goed scoren op de toetsingselementen, nu zij door de opbouwfase heen 
zijn. Welke norm daarbij is aangelegd wordt niet duidelijk. Afgaande op de toelichting betreft het voor-

al cen kwalitatief beeld in de zin van 'in hoeverre wordt er in het beleidsplan aandacht aan besteed'. 

Te behoeve van de coordinerende functie van de minister van Justitie is de beleidsondersteunende 

functie op het departement versterkt door een fonnatie-uitbreiding van 15 fte. Deze versterking past in 

de beleidsmaatregelen op de terreinen van het financieel en digitaal rechercheren, de bestrijding van 

financieel-economische criminaliteit, de aanpak van verticale en horizontale fraude en de versterking 

van de toepassing van de ontnemingswetgeving (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,262000 XIII, 

nr 36). 

1 170 Brief BZK EA2001/U74821, 5 juli 2000 
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22.8 Inbedding IFT's 

Naar aanleiding van de rapportagc van de commissie Brinkman is besloten te komen tot een kader-

regeling voor de bovenregionale voorzieningen (zie hoofdstuk 23). Daarin zoo de positie van alle 

bovenregionale voorzieningen worden vastgelegd. Aan ccn voorstel voor een IFT-regeling conform de 

regeling voor de kemteams is gewerkt. In afwachting van de evaluatie-uitkomsten is deze activiteit 

opgeschort. Binnen de IFT's is cen werkgroep opgericht om de overeenkomsten en verschillen met de 

andere bovenregionale teams te beschrijvcn om zodoende een eigen regeling te bedingen zondcr te wor-

den geschaard ondcr een overkoepelende regeling voor allc bovenregionale teams. 

leder IFT functionecrt op basis van twee convenanten. Een zogenaamd horizontaal convenant, 

waarin de deelnemende politieregio's en arrondissementsparketten bun medewerking toezeggen aan de 

oprichting van het IFT binnen de gegcven doelstelling en waarin zij voor de looptijd tevens het beheer 

overdragcn aan eon van de rcgio's en ean van de arrondissementsparketten. 

Een verticaal convenant is.afgesloten tussen de ministers en de beheerders van het IFT. In dit convenant 

staan de voorwaarden genoemd waaronder het IFT binnen de doelstelling wordt geacht werkzaam te 

zijn. In Noord-West en Oost heeft het horizontale convcnant tot een principiele discussie geleid op het 

nivcau van korpsbeheerders/burgemeesters over de volgende vraagpunten: 

• Of Cr wel voldoende noodzaak is om het fraudeprobleem op een geInstitutionaliseerde bovenregio-

nale tnanier aan te pakken. 

• Waarom samenwerking bij convenant moet worden geregeld, waar het vanzelfsprekend is dat 

regio's gezamenlijk onveiligheidsproblematiek aanpakken en het volgens respondenten inmiddels 

wemelt van de eonvenanten. 

• Of Cr fiberhaupt bij convenant afstand gedaan zoo kunnen en mogen worden van de eigen regiona- 

le of lokale verantwoordelijkheid van het driehoeksoverleg en haar afzonderlijkc deelnemers. 

• Hoe rechtstreekse financiering van de IFT's zich verhoudt tot de beheersverantwoordelijkheid van 

de regionale driehoek. 

Deze discussie heeft nict tot oplossing van de vraagpunten geleid, maar wel tot het zich mm of meer 

schikken in de ontstane situatie. 

Aan de oprichting van het LLHF ligt geen convenant ten grondslag. In het Voorstel Landelijk Loket 

Horizontale Fraude (DCRI, 6 oktober 1997) was daarin web voorzien. Dat heeft onduidelijkheid over 

taak en taakuitvoering van het loket in de hand gewerkt. 

Het horizontale convenant 

In dit convenant wordt onderscheid gemaakt tussen de regio en het arrondissement, die het beheer 

over het IFT voercn en de overige regio's en arrondisscmentsparketten. Zonder te kunnen spreken van 

een representaticf beeld, blijkt uit het onderzoek dat met name regio's en parketten die geen beheers-

functie hebben zich wcinig betrokken voelen bij de IFT's. Men ziet of hoort er niet zoveel van. In de 

driehoeken binnen de te onderseheiden regio's is het IFT vrijwel nooit onderwerp van gesprek. Dat 

wordt door respondenten verklaard, zowel uit de beperkte infortnatieverstrekking vanuit de IFT's naar 

de driehoeken, als vanuit de geringe belangstelling voor het ondenverp horizontale fraudebestrijding. 

Bij de behecrsparketten is de betrokkenheid groter en valt dezc meestal samen met de OvJ die aan het 

IFT is vcrbonden. De beheersregio's hebben intcnsief contact met de IFT's door middel van de recher-

che-onderdelen waar de IFT's zijn ingebed. 
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De partners hechten over het algemeen niet zoveel waarde aan het convenant. Ze zien het primair als 
een intentieverklaring. De betekenis ervan is vooral symbolisch. 

Het verticale convenant 

De beide politieministers, de korpsbeheerder van het beheerskorps en de HOvJ vormen de partners 

in het verticale convenant. In dit convenant zijn de afspraken opgenomen over de taak en taakstelling 

van de IFT's, de wijze waarop het beheer is geregeld, de exogene vergoeding en de wijze van rappor-
teren en evalueren. De departementen hebben gekozen voor een specifieke uitkering ten behoeve van 

de IFT's, naast de algemene doeluitkering ten behoeve van de politic en het OM. Uit het gespreksma-

teriaal blijkt de reden hiervoor te zijn ingegeven door vermoedens omtrent de bestemming van de eer-

der aan de regio's beschikbaar gestelde gelden ter intensivering van de fraudebestrijding voor algeme-

ne doeleinden, in plaats van de fraudebestrijding. 

De gedeelde beheerstaak door politic en OM wordt door de respondenten die in of dicht tegen de 1FT's 

aan zitten, als suboptimaal ervaren. Er is sprake van afzonderlijke geldstromen van BZK naar de poli-

tic en van Justitie naar het OM en daarna verder naar het beheersarrondissementsparket. Hoe de gelds-

tromen uiteindelijk ten goede moesten komen aan het IFT was oorspronkelijk niet geregeld en is aan-

leiding geweest voor interpretatieverschillen. De vraag was onder andere of OM en politic geacht wer-
den alleen de eigen kosten te dekken vanuit de beschikbaar gestelde gelden (en dus op die wijze moge-

lijk ook geld zouden kunnen overhouden), of dat ze bij elkaar zouden moeten worden gelegd om ver-
volgens daarvan een zo goed mogelijk IFT samen te stellen. Inmiddels zijn deze knelpunten opgelost en 

komt ook het OM-budget, na aftrek van een percentage beheerskosten en de kosten van personeel die 

op de eigen begroting drukken, bij het beheerskorps terecht. Opmerkelijk is het dat, waar de stuurgroep 

het belang van de IFT's voor de samenhang in de handhavingsketen in haar stukken steeds heeft bena-

drukt, de geldstromen juist het tegenovergestelde hebben gedemonstreerd. 

De in het convenant opgenomen zaaksnorm als taakstelling voor de teams, is niet fundamenteel 

onderbouwd. De interpretatie van wat moet worden verstaan onder het 'in behandeling nemen van 

zaken' is niet eenduidig. Daarnaast is de ene zaak de andere niet zodat uitsluitend een getalscriterium 

weinig zegt over de werklast van de teams. Respondenten waarschuwen zelfs voor het gevaar dat rela-

tief weinig tijdrovende zaken door de IFT's naar voren worden gehaald om aan het quotum te voldoen. 

Anderen geven aan bij voorkeur als gezamenlijke IFT's te willen worden aangesproken op de resulta-

ten. De departementen hebben de betrekkelijkheid van de taakstelling eerder al ingezien en ook bespro-

ken met de teams zo blijkt uit het onderzoeksmateriaal. Dat blijkt ook uit het feit dat de 1FT's sindsdien 

voor een periode van vier jaar worden gefinancierd zonder dat er hard is vastgehouden aan de zaaks-

norm. 

22.9 Reflectie 

Het project FR heeft in samenwerking met de IFT's de financiele randvoorwaarden goed geregeld. 

Deze randvoorwaarden konden centraal worden afgeregeld met de verantwoordelijke departemenetn. 

Dat was niet het geval voor de personele randvoorwaarden. Centraal is er een theoretische bezetting van 

een IFT gedefinieerd, maar het beleid in de regio's is bepalend geweest voor de wijze waarop die con-
dities zijn ingevuld. 
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De formatie 

De fonnatie van de IFT's is te klein om fluctuaties in het personeelsbestand te kunncn opvangen. 

Ze is ook te klein om voldoende als zelfstandige eenheid te kunnen optreden. Dat manifestecrt zich des 

lc 'neer vanwegc de hogc uitstroom van medewerkers. Fen tewerkstelling bij het IFT levert in de rechts-

positionele sfeer cen aantal onzckerheden en zelfs onaantrekkelnkheden op. Op initatief van het project 

FR is door de IFT's een aantal ijkfuncties opgesteld op het terrein van Ftnancieel rechercheren. Aan deze 

functies zijn ook schalen verbonden. Funetiewaardcring overeenkomstig deze schalen is een problecm, 

omdat de politieregio's die in de IFT's declnemen cisen dat hun medewerkers met hetzelfdc schaalni-

veau in de organiatie terugkeren als waarop ze naar het IFT zijn vertrokken. Dat staat loopbaanbeleid 

op zich in de weg. De oplossingsrichting die de noordelijke politieregio's zijn ingeslagen lijkt op dit 

punt soelaas te bieden. Allc functies op het gebied van financieel recherchererczoals die voorkomen in 

het samenwerkingsgebicd worden in deze oplossingsrichting gezien als sainenhangcnd. Oat maakt inte-

grale loopbaanpaden mogelijk tussen de verschillende organisatieonderdelen waarin nineties op ver-

schillende deskundigheidsniveaus zijn gedefinieerd. 

De informatiehuishouding 

Het zaaksaanbod van de IFT's en de OM-fraudeteams is niet zo groot dat daarin de verklaring van 

het ontbreken van voldoende stapelbare managementrapportages kan worden gevonden. Ondanks ver-

beteringen, ontbreekt het nog aan centraal overzicht op hetgeen de teams aan meldingen en aangiftes 

heeft bereikt. Teveel wordt dcze constatering tcruggevoerd op het ontbreken van Con registratiesysteem. 

Gezamenlijk had men moeten vasthouden aan de afspraak om zolang er nog gecn vervangend systeem 

beschikbaar was, gebruik te maken van het model van het IFT-Noord. Met als voordeel dat in leder 

geval cell ieder zich zou bedienen van hetzelfde model, ook al voldoet dat niet volledig aan de gestelde 

verwachtingen. Op dit punt hebben de IFT's en de OM-fraudeteams te weinig gemeenschappclijk 

geoperecrd. De werkgrocp standaardisatic die o.a. een uniform registratiemodel zou moeten opleveren, 

heefi in dit geval onvoldoende resultaat opgeleverd. Het project FR heeft die gemecnschappelijkheid te 

weinig afgedwongcn. Daardoor heeft men mede zichzelf in het vices gesneden, doordat men zich clke 

vier maanden weer voor het probleetn gesteld zag van nict op elkaar aansluitende rapportages. 

Planning en control 

In het kader van de evaluatic zijn door ons alle voortgangsrapportages van de IFT's en politieregio's 

bekeken, evenals vele jaarverslagen, belcidsplannen en beleidsnotities. Daarin vallen ons twee zaken 

op. In dc jaarplannen wordt veel aandacht besteed aan dc randvoorwaarden van de bedrijfsvoering, die 

voldoende moeten zijn om te kunnen werken, op het juiste nivcau capaciteit te kunnen innemen, vol-

doende zwarc zaken van de marktsector te ontvangen, te beschikken over goedc huisvesting en vol-

doende opleidingseapaciteit en ecn werkbaar terugkeerbeleid van medewerkers naar het korps van oor-

sprong. Het niet hebben bchaald van toegezegde doelstcllingen wordt in de managementrapportages 

voor een deel geweten aan het onvoldoende vervuld zijn van de randvoorwaarden en voor een ander 

deel aan onvoorziene externe omstandigheden. De resultatcn daarentegen worden vooral toegeschreven 

itan de eigen inspanningen (zie ook hoofdstuk 16). Er wordt niet in alle gcvallen conform de theorie 

omgegaan met planning en control. Dat begint al met het maken van afspraken die niet in de invlocds-

sfeer liggen van de partijcn die ze overeenkomen. 
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Hoofdstuk 23 SYNTHESE IFT-CONCEPT: ONTWIKKELINGEN IN 
DE OMGEVING 

De IFT's en OM-fraudeteams vormen nog geen 'rustig bezit'. Met name van de komst van het 

Functioneel OM werd gevreesd voor het IFT-concept in termen van concentratie van vervolgingsca-

paciteit en van expertise. Daarnaast zijn recentelijk verschenen een visiedocument van de 

Projectgroep Opsporing uit de RvHc (het 'rapport Van Riessen'), de evaluatie van de kernteams en 

deze evaluatie van het project FR. Inmiddels hebben de ministers het besluit genomen om de BRT's 

en IFT's samen te voegen tot een permanente bovenregionale structuur voor de aanpak van de mid-

dencriminaliteit. Omdat opvattingen over de juiste wijze van het organiseren van de bovenregio-

nale recherche van invloed zijn geweest op het IFT-concept hebben wij die ontwikkelingen beoor-

deeld op mogelijke consequenties voor de IFT's. Het hoof dstuk start met de werkelijkheid bestaan-

de uit een vergelijking tussen huidige bovenregionale teams (IFT's en UMS en USD) en gaat daarna 

in op de visies. 

23.1 Vergelijking IFT's met UMS en USD 

De IFT's zijn een bovenregionale, structurele vorm van organiseren van opsporing en vervolging. 
Enkele keren in deze evaluatie hebben wij de vergelijking gemaakt tussen IFT's, UMS en USD. Deze 

teams hebben gemeen dat ze zijn opgericht bij convenant met aanvankelijke onzekerheid over het voort-

bestaan op termijn. AIle drie de teams betreffen een verbijzondering van aandacht voor een bepaalde 
vorm van criminaliteit op bovenregionaal niveau. De drie entiteiten zijn tussentijds geevalueerd. Alle 

drie de teams beschikken over een taakaccent waarbij de UMS en de USD volledig zijn ingezet op dat 

taakaccent. In tegenstelling tot de IFT's, die naast hun specifieke aandachtsgebied nog de generale taak 

van `bestrijding horizontale fraude' kennen. Beknopt zetten wij de evaluatiebevindingen van de drie 

teamconcepten op een aantal punten op een rij. 

De ontstaansgeschiedenis 

De IFT's en USD zijn ontstaan door druk van buiten. Bij de USD kwam die vanuit Frankrijk waar 

onrust bestond over Nederland als productie- en distributieland van synthetische drugs. Bij de IFT's 

kwam die van de marktpartijen. De snelheid waarmee ze er moesten komen hebben ze gemeenschap-

pelijk. Ook gemeenschappelijk hebben ze de aandacht voor het taakaccent. Wat betreft de positionering 

ten opzichte van de regio werd bij te sterke centralisatie zowel bij de IFT's als de USD weerstand ver-

wacht van korpsbeheerders en colleges. 

Bij de keuze voor de USD wordt uitgesproken liever te kiezen voor een nieuwe organisatie dan voor een 

stroperig proces om de bestaande prioriteiten om te buigen in de gewenste richting. (Bakker, 2000, 32). 

Dezelfde argumenten voor vertraging en weerstand worden ook gebruikt om wel de koppeling te zoe-

ken met bestaande politiekorpsen en OM organisaties. Dat voorkomt veel discussie over arbeidsvoor-

waarden en dergelijke. Voordeel van de UMS en bijvoorbeeld het 1FT-Noord West is, dat vanaf de aan-

yang is gekozen voor indiensttreding bij het beheerskorps, met terugkeergarantie. 

Bij de USD speelde een rol dat de medewerkers geen `goudhaantjes' moesten worden in de zin van 

het innemen van een bevoorrechte positie. De UMS speelt daar op in door niet als kernteam het beeld 

van de `supercop' te willen uitstralen. Bij de inbedding van de USD in de regio en het arrondissement 
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werd ecn teveel aan lokalc inbedding gevrecsd. Dat lijkt op basis van de onderzoeksbevindingen thans 

bij de IFT's te gebeuren. Het principe van landelijke capaciteit staat onder dmk van de regionale aan-

dacht. 

Zowel bij de USD als de UMS is de eis gesteld van snelle loskoppeling van het kernteam in het 

geval de noodzaak daartoe zich zou aandienen. 

Doel en taakstelling 

De taakstelling van de UMS is fonneel beperkt tot kemteamwaardige zaken. De USD en de IFT's 

kenncn deze beperking niet. De UMS heeft sec een opsporingstaak. De uit dc opsporingsonderzoeken 

naar mensensmokkel verkregen infonnatie voegt zij toe aan het Informatie- en Analysecentrum 

Mensensmokkel (IAM). Op de USD waren volgens het convenant geen prestatiecriteria van toepassing. 

Dit wordt geweten aan de snelheid waannee het team Cr moest komen. Bij de IFT's en de UMS zijn die 

criteria Cr wet, ma& worden ze van weinig waardc geacht. Dc USD had wel een bepaalde vcrwachting, 

maar is daar vanwege capacitaire redenen vrij snel van afgestapt (Bakker cs, 2000, 42). 

De vergelijking van het formele takenpakket tussen IFT, UMS en USD is opgcnomen in Tabel 57. 

TABE1_, 57: VERGEL1JKING TAKENPAKKET WI. UMS EN USD 

fla:1 
Kemteamwaardig verkennend en opsporingsonderzoek 

(NA iddel)zware zaken 

Landelijke coordinatie en opsehaling van infonnatiestromen 

Interregionaal cobrdinatie- en aanspreekpunt 

LundeInk aanspreekpunt voor buitenlandse autoriteiten 

Uitvoering van intemationale rechtshulpverzoeken 

CoOrdinatie van ungaande rechtshulpverzocken 

Het kwalitatiel en (beperkt) kwantitatief ondersteunen van opsporings-

instanties bij hun eigen onderzoeken 

Het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken met een landelijk of 

intemationaal karakter 

Het overdragen van inforrnatie aan de CRI 

Het verstrekken van adviezen (aan bestuurfijke overheden) 

Functie van expertiseeentrum voor het toegewezen aandaehtsgebied 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

BRONNEN: 
FAHLR C.9, 1999, 77, H.'KKE Rfl, 2000. 20 ,21, FARFR Cs, 2001.33-15 

Convenantstatus 

Alle teams zijn aanvankelijk opgericht bij convenant voor een periode van vier.  jaar. De effecten van 

een tijdelijke zekerheid op het personeel, bestaande uit onrust en vroegtijdig vertrek, komt in alle drie 

de tussenevaluaties voor. In een nieuwe regeling voor bovenregionale teams zal de status waarschijnlijk 

definitief worden geregeld. De kemteams hebben op basis van de kemteamregeling ook als taak het ver-

Icnen van ondersteuning aan de regionale politiekorpsen op het gebied van de strafrechtelijk handha-

ving van de rechtsorde. 
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Positionering 

De landelijk OvJ van de USD (USD-OM) was eerst bij het Landelijk Bureau OM gedacht (thans het 

landelijk parket). Dat was destijds nog in oprichting en vond zelf de inrichting van de USD daarbij te 

belastend' 71 . De USD-politie wilde dichtbij de politieregio's worden gepositioneerd voor de psycholo-

gische beeldvorming. Het arrondissement Den Bosch had als voordeel dat zaaks- en landelijk officier 

van de USD bij eon OM konden worden ondergebracht, waar het kernteam ook al gezagsmatig was 

gepositioneerd. Bij de USD was op coordinatieniveau sprake van twee coordinerende officieren (een 

voor de USD en een voor het kernteam) en bij de UMS een coordinerend officier. 

• Gezagsstructuur 

De UMS kent een OM-mensensmokkel, de USD kent eigen OvJ's en de 1FT's kennen een OM-frau-

deteam. De laatste werken niet exclusief voor de !FT's. Ze nemen alle fraudezaken in, uit de door hen 

bediende arrondissementen, beperken zich niet tot horizontale fraude en kunnen van de IFT's afwij-

kende expertisegebieden hebben (zoals fiscale fraude en fraude met overdrachtsgelden). Bij de UMS is 

er ook geen exclusieve UMS-officier. Het ressorteert onder de coordinerend kernteamofficier. 

Voor alle drie de eenheden geldt dat het OM lokaal is georganiseerd. Het betreft bij de USD formed l een 

landelijk officier. Bij de UMS is de landelijk officier een ander dan de zaaksofficier, bij de 1FT's is er 

cen landelijk officier fraude met een coordinerende functie, maar berust het gezag bij het hoofd van het 

OM-fraudeteam. 

Bij de UMS speelt het competentieprobleem van de rechtbank een rol omdat men landelijk optreedt. Bij 

de 1FT's speelt dat minder, omdat die vooral zaken draaien in het eigen gebied. De fraudeofficieren heb-

ben niet de rot van landelijke coordinerend officier. Ze gaan daarom alleen over de onderzoeken in hun 

eigen gebied en niet over de onderzoeken voor het eigen aandachtsgebeid die elders plaatsvinden. 

De structuur 

De UMS en USD zijn ongeveer even groot en hebben het voordeel ten opzichte van de kleinere 

IFT's dat de beheersfunctie is ingebed bij een kernteam waarmee voorzieningen kunnen worden gedeeld 

zoals OT, technische ondersteuning, tapfaciliteiten en CIE, maar ook wat betreft bedrijfsvoeringsaspec-

ten. 

De USD kent een infodesk, drie teams waarvan twee tactisch onderzoeksteams (Snelle Interventie 

Onderzoeken) en het team Precursoren. De UMS kent op papier twee onderzoeksteams. In de praktijk 

is er geen sprake van vaste teams maar wisselende teamvonning op basis van onderzoeken. De IFT's 

kennen over het algemeen geen vaste teams, maar wisselende combinaties op basis van onderzoeken. 

De UMS functioneert functioned l (maar niet hierarchisch) in een vaste landelijke structuur (de taskfor-

ce mensensmokkel). De IFT's functioneren in de tijdelijke landelijke structuur van het project FR. De 

structuren hebben formed l geen sturende rot. 

Personele bezetting 

UMS en USD zijn voorbeelden van multidisciplinaire teams. De USD kent de meeste participanten 

(politic, ECD, KMar, FIOD, douane, CRI, RVI), vervolgens de UMS (Politic, Kmar, IND). Het IFT is 

geen multidisciplinair team. De omvang van zowel de UMS, USD als de 1FT's is min of nicer toeval-

lig en berust niet op gedegen onderzoek naar vraag en aanbod. De UMS en USD hebben het voordeel 

dat er door uitruil met het kernteam extra capaciteit boven de organieke formatie toevloeit. De IFT's zit-

ten beneden de gewenste sterkte omdat de volledige bezetting niet betaalbaar wordt geacht vanuit de 

verkregen BVE-vergoeding. De runnercapaciteit is veel groter bij de UMS dan bij de IFT's. 

I 	171 Dezelfde argumentatie speelde volgens respondenten in relatie tot de introductie van het Functioned OM. 
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De UMS telt ongeveer 40 lie, de USD 45 en de IFT's elk 22. 

Financien 

De VMS en de USD ontvangen vanwege de kemteamstatus een verhoogde materiele component 

van oorspronkelijk f 45.000,- per fte. Dcze was aanvankelijk niet geindexcerd en is vervolgens in de 

normvergoeding venverkt door een extra BVE-sterkte toe te rekenen. Daamtee was de indexering auto-

matisch geregeld. De IFT's ontvangen de extra materiele vergoeding niet. Wet is er sprake van indexe-

ring op dezelfde wijze als bij de VMS en USD. 

Orientatie internationaal 

De orientatic van de VMS en USD is intemationaal gericht. Beiden beschikken over een interna-

tionaal netwerk. De IFT's zijn sterk nationaal gericht en voor een belangrijk deel regionaal. 

Profilering/mediabeleid 

Dc profilering in het veld van de VMS en de USD is sterker dan die van de IFT's. Dat heeft te maken 

met het onderwerp waarop de teams actief zijn en de mate waarin dat landelijk in de publiciteit komt. 

En het heeft te =ken met een actief mediabeleid dat door de teams zelf wordt gelnitieerd. Het veld is 

in dit geval beschouwd als opsporings- en vervolgingsorganisatie. De naamsbekendheid van dc USD is 

het grootst. Die van de VMS het kleinst. De VMS is hoofdzakelijk operationeel gericht. Het team kent 

geen beleidsmatige functies en ook geen ondersteunende functies. De naamsbekendheid van de IFT's 

binnen de politic is vergelijkbaar met die van de USD. Bij het publiek is de naamsbekendheid van de 

IFT's niet groot. De VMS ontleend een deel van de status aan het kernteam. Het voordecl van de USD 

en VMS is, dat de onderbrenging bij het kemteam een snelle opbouw mogelijk heeft gemaakt dankzij 

o.a. de bestaande beheersstructuur. 

De experbsecentra 

De USD heeft de trekken van een expertisecentrum. De VMS kent die niet omdat het een puur ope-

rationele cenheid is. De expertisefunctie voor mensensmokkel is ondergebracht bij het IAM. De USD 

biedt kwantitatievc en kwalitatieve ondersteuning aan het veld. Dit wordt blijkens de tussenevaluatie als 

belangrijkste voordeel van de unit ervaren. (Bakker es, 2000, 3) De VMS heeft deze functie niet en kiest 

daar ook niet voor. Op de USD als expertisecentrum klinkt kritiek ondanks de algemeen-informatieve 

vormen van kennisoverdracht. Die kritiek heeft betrekking op: 

• ontbreken aan systematisch infornaatiesysteem; 

• ontbreken van goede registratie; 

• tekortschieten van informatieverwerking. 

De IFT's ontbercn ten opzichte van de VMS en de USD de doorwerking van incidenten zoals grote 

zaken die tot de verbeelding spreken en daardoor o.a. dc aandacht vestigen op de eenheid. De VMS en 

de IFT's hebben gemeenschappelijk dat het ondenverp als 'verder van het bed' wordt belecfd dan het 

drugsvraagstuk door de reguliere opsporingsinstanties, maar ook door het publiek. De infodeskfunctie 

van de VMS zit in feite bij het IAM. De USD heeft een eigen infodcsk met 13 fte, die wordt bezet door 

informatierechercheurs en skeins óán financieel rechercheur. De infodesk is veel operationeler gericht 

clan de expertisecentra van de IFT's en doet de infonnatievergaring, veredeling, co5rdinatie en het in 

beeld brengen van de aard en omvang van het vraagstuk van synthetische drugs. 

Ondanks het volume wordt ook de infodesk bij de USD kwetsbaar gevonden omdat een onderverdeling 
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is gemaakt in specialismen die in feite steeds door een persoon worden uitgeoefend. De taak van de info-

desk ligt in de sfeer van de taken die binnen de expertisecentra van de IFT's buiten de prioritering zijn 

gevallen (zie 21.2.1). De I FT's of de fraudeteams beschikken over expertisecentra van enkele fte's. 

Het zaaksaanbod 

VMS en I FT's zijn niet gebonden aan de kernteameriteria. Zij hebben beide te kampen (gehad) met 

een zaaksaanbod dat niet op het juiste niveau ligt van de eenheid. In de beeldvorming daarover heeft bij 

de VMS sterk het Dover-onderzoek geholpen. De IFT's ontberen een dergelijk aansprekend succes. De 

VMS en USD besteden duidelijk veel meer aandacht aan marketing (het promoten van de eigen eenheid 

naar buiten, ook buiten politic en OM) dan de IFT's. 

De USD heeft bij de start bewust gekozen voor het snel oppakken van spraakmakende onderzoeken in 

verband met de politieke beeldvorming. 

Voor zowel VMS, USD als IFT's geldt dat men zich bij aanvang direct is gaan richten op het doen van 

zaken waardoor het beleid en de interne organisatie minder aandacht hebben gekregen. 

De VMS en USD zijn als teams een beter voorbeeld van multidisciplinair werken dan de IFT's, die 

homogeen zijn samengesteld uit de politic. 

Zaaksweging gebeurt bij de IFT's door het VPO. De zaken van de VMS worden toegewezen via de 

kernteamprocedure. De USD kent een eigen weging door het hoofd van de USD en de landelijk coot -- 

dinerend officier. De USD en de VMS hebben een calamiteitenfunctie en kunnen snel met een vrij groot 

aantal mensen bijspringen, indien nodig. Bij de IFT's speelt dat minder, omdat er buiten de IFT's vrij-

wel geen horizontale fraudezaken worden gedraaid. In tegenstelling tot onderzoeken naar mensen-

smokkel en drugs. 

TAI3EL 58: VERGELIJKING ONDERZOEKSPRODUCTIE 1998-2000 

USD'" 

(vanaf 1997) 

Opsporingsonderzoeken 

afgerond en lopend 

(aantal zwaarikemteamwaardig) 

Aanhoudingen uit opsporingsonderzoeken 

Berekend wvv 

29 (4) 

50. 000.000 

65 

4.439.548 

7(3) 	 11(1) 

42 

TABEL 59: RELATIEVE VERGELIJKING TEAMS OP BASIS VAN FEITELIJKE TAAKINVULLING 

1121 112LI STIE 
Profilering in het veld 

Mediabeleid 

Multidisciplinaire teams 

Kwalitatieve ondersteuning veld 

Kwantitatieve ondersteuning veld 

lnnoverend karakter 

Expertiseopbouw 

n.v.t. 

+4- 

± -1- 

172 I-let betreft het gemiddelde berekend over de vier IFT's van het eerste slur. 
173 1-Ict jaar 1997 is meegenomen bij de telling van de USD. Dar staat tegenover dat het jaar 2000 maar ten dele is meegeteld. 441 



Conclusie 

De USD, UMS en IFT zijn vergelijkbaar voor wat betrcft de aansturing, convenantstatus bij aan-

yang en de daardoor optredende problematiek. De IFT's zijn kleiner dan de anderc twee units en heb-

ben daardoor ook meer continuiteitsproblemen. De USD is een voorbeeld van een dienst die geen cri-

terium kent van kcmteamwaardige zaken en toch is ondergebracht bij een kemtcam. De filosofic van de 

teams om dicht tegen de politieregio's aan tc willen zitten is vergelijkbaar. De UMS en USD hebben 

als voordeel dat ze gcbruik maken van de faciliteiten van het kemteam. Door de gelabelde capaciteit 

ontstaat er geen verdelingsvraagstuk ten opzichte van uiteenlopende prioriteiten. 

23.2 Visies 

Tijdens de bestaansperiode van de IFT's is een aantal visies gepresentecrd met betrekking tot de 

bovenregionalc samenwerking binnen de politic. Twee onderwcrpen zijn in die visies te onderscheiden: 

samenvverking op het terrein van bedrijfsvoering en op het terrein van de recherche. In het kader van 

deze cvaluatie geven wij een kort overzicht van de ontwikkelingen en stromingen op het terrein van de 

bovenregionale samenwerking op recherchegebied. De discussie daarover in dc afgelopen jaren wordt 

ingegeven door zorg over de versnippering van rechercheaandacht, het gebrek aan eenduidige aanstu-

ring, het gebrek aan afstemining, internationale onduidclijklieid bij wic men waarvoor in Nederland 

terecht kan en niet in de laatste plaats door zorg over de ontwikkeling van de zware en georganiseerde 

criminaliteit. Oat alles speelt zich af tegen de achtergrond van het vraagstuk, hoe aandacht te krijgen 

voor nationalc opsporingsprioriteiten die een geringe impact hcbben in de regionale korpsen. 

De ontwikkelingen van de laatste jaren op het terrein van bovenregionale sainenwerking en de aan-

dacht voor nationalc beleidsthema's lijken begin 2002 te zijn samen gekomen in cen culminatiepunt. 

Dat punt is ingeleid door diverse rapporten en besluiten: 

• De aanzet tot evaluatie van de kemteams (1998) 

• De keuzc voor Bovenregionale Rechercheteams (1998) 

• De tussenevaluatie van de IFT's (1999) 

• Het kabinetsstandpunt inzake de BOD'en (1999) 

• De tusscnevaluatie van de USD (2000) 

• De rapportage van de commissie Brinkman (2000) 

• De tusscnevaluatie van de UMS (2001) 

• Het bcsluit tot het instellen van het Functioned OM (2001) 

• Het naar analogie van de FIOD oprichten van de SIOD (2001) 

• Het verschijnen van het rapport Wan Riessen' (2001) 

• De nog te verschijnen evaluatie van de kernteams (2002) 

• De nog te verschijnen evaluatie van het project FR; tevens eindevaluatie van het IFT-concept (2002) 

De visies die, bczien vanuit het IFT-concept, representatief kunnen worden geacht voor cen bepaal-

de stroming of denkrichting eq. een belangrijk besluitvonningsmoment markeren, laten wij kort de 

revue passeren. 

23.2.1 Visie ' commissie Brinkman' 

In het Bcleidsplan Nederlandse Politic (BNP) 1999-2002 (BZIC/Mv.1, 1998, 34) wordt geconstateerd 
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dat de regionale schaal van organiseren binnen de politic voor een aantal vraagstukken niet voldoet'". 

Aanleiding tot die constatering vormt een verkenning van de organisatie van bovenregionale voorzie-

ningen door prof. Drs. H. van Londen (1998). Van Londen adviseerde o.a. om in een afzonderlijk pro-

ject fundamenteel na te denken over de bovenregionale organisatie van de politic op de lange termijn. 

Ter uitvoering van die aanbeveling werd in het BNP een project Bovenregionale Voorzieningen aange-

kondigd, dat moest aangeven hoe rond een aantal bovenregionale thema's de organisatie, aansturing en 

besluitvorming het beste georganiseerd kunnen worden. In dat kader is de overleggroep `Bovenregio-

nale Organisatie van de Nederlandse Politic' (kortweg de `commissie Brinkman' ) ingesteld. De com-

missie heeft zich vooral gericht op knelpunten in de organisatie van de bovenregionale recherche (en 

dan de middencriminaliteit) en de informatiehuishouding. In haar rapport `Samenwerken, de bovenre-

gionale organisatie van de politic' (augustus 2000'), schetst de commissie een aantal knelpunten. 

De Nederlandse politic is volgens de commissie niet georganiseerd als concern, met een koersbepalen-

de centrale leiding. Voor opschaling is steeds opnieuw overleg nodig tussen betrokken partijen. Per 

ondervverp van samenwerking wisselen de coalities. Dat ziet de commissie als oorzaak voor het ontstaan 

van de veelheid en variatie in samenwerkingsverbanden. De samenhang en transparantie, en als gevolg 

daarvan de regie, laat te wensen over. 

De commissie constateert ook vrijblijvendheid in het nakomen van afsprakenl" en een beperkt overzicht 
van alle bovenregionale afspraken en organisaties. Transparantie is noodzakelijk om te kunnen beoor-

delen waar capaciteit ingezet moet worden en waar nicer of minder inspanningen nodig of mogelijk zijn. 

Transparantie zal er ook toe leiden dat afspraken nicer worden nagekomen, aldus de commissie. 

Deze punten knellen temeer onder invloed van internationale ontwikkelingen (grotere reikwijdte 

onderzoeken, sturend karakter van internationale afspraken) en technologische ontwikkelingen (om-

yang investeringen). 

De commissie komt o.a. tot de volgende aanbevelingen: 

• sturen door middel van afspraken over en de resultaten van sarnenwerking, in de landelijke politic-
brief en beleidsplannen; 

• het formuleren van basisafspraken voor de organisatie van de executieve samenwerking; 

• het ontwikkelen van randvoorwaarden voor effectieve en doelmatige executieve samenwerking (o.a. 

voor de organisatie van de ondersteuning en knelpunten in de arbeidsvoorwaarden); 

• tweejaarlijkse monitoring van de bovenregionale ontwikkelingen; 

• bespoediging van het inrichten van BRT's, en het vooraf definieren van de resultaten van de BRT's; 

• het bij de beoordeling van jaarstukken van de korpsen aanspreken op de afspraken om middencri-

minaliteit op te sporen; 

• het onderzoeken van de wijze waarop de back-office voor bestaande samenwerkingsvormen onder-

gebracht kan worden bij het KLPD; 

• het opstellen van een rechtspositionele regeling voor bovenregionale samenwerking (met als uit-

gangspunt de kemteamregeling). 

174 Belcidsplan Nederlandse Politic 1999-2002, P.  35: 'In elk gcval is op een aantal terreinen een meerwaarde van bovenregionale samen-
werking te verwachten. Voorbeelden zijn het ICT-beleid, management development, onderwijs, de landelijkc diensten van het KLPD en de 
georganiseerde misdaad. Voor deze onderwcrpen geldt dat reeds diverse initiatieven genomen zijn om tot samenwerking te komen. Deze 
initiatievcn hebben echter geleid tot cen veclheid van organisatie- en aansturingsvormen. Tegelijkertijd is is gebleken dat nog onvoldocn-
de duidelijkheid en slagvaardigheid bcstaan ten aanzicn van de besluitvorming bij en over deze bovenregionale voorzieningen. Er cal dos 
mccr ecnheid moeten komen in de organisatie en aansturing van bovenregionale voorzieningen.' 
175 Kamcrstukken II, 1999-2000, 26345, nr. 28 
176 Samenwerken, de bovenregionale organisatic van de politie, p. 9110: 'De crvaring heal gelecrd dat twee aspecten de eendoidige tilt-
voering van onderlinge afspraken bemocilijken. In de cerste plaats de positie van de korpsen ten opzichte van elkaar. De afsprakcn die korp-
sen met clkaar maken ten aanzien van de bedrijfsvoering worden gemaakt op basis van nevengeschiktheid. Er is geen mechanismc om de 
afspraken onderling af te dwingen, anders dan elkaar op de uitvocring aanspreken. De noodzaak voor en behoefte aan samenwcrking op 
het gebicd van bedrijfsvoering enerzijds, en de zelfstandigheid van korpsen anderzijds, vragen daarom steeds per onderwerp om ecn Meow 
cvenwicht. Dit heeft ertoc geleid dat ook steeds verschillende vormen wordcn gevonden voor sarnenwerking. Dit loopt uiteen van het elkaar 
informcren en consulteren over ontwikkelingen tot het afsluiten van convenanten en het inrichten van nicuwe organisaties. In de twcede 
plaats kan ecn ecnduidige uitvoering van afsprakcn betnoeilijkt worden door de verschillen in organisatie van de korpsen, waardoor de uit-
voering van de gezamenlijke afspraken in elk korps cen ander accent krijgt.' 
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Satnenvattend zoekt de commissie de oplossing voor de gesignaleerde knelpunten niet in cen aan-

passing van de structuur, maar in de storing van die struetuur. 

212.2 Visie rapport Elzinga 

In opdracht van het projectbureau FR, heeft de Groningse hoogleraar prof. mr . drs. DJ. Elzinga de 

inbedding van de IFT's onderzocht. In het daarvan verschenen rapport" 7  wordt de positionering van de 

IFT's benadcrd vanuit bet staatsrechtelijk kader en een bestuursorganisatorisch en besttturstheoretisch 

kadcr. 

Staatsrechtelijk kader 

Elzinga (p. 6/7) past het algemeen staatsrechtelijk regime zoals van toepassing op de politic, toe op 

de IFT's. Die IFT's maken deel uit van de gezags- en bcheersstructuur van de regiokorpsen en arron-

dissementsparketten. In die zin passen zij binnen het systeem van verantwoordelijkheid/verantwoording 

uit de Politiewet 1993. Elzinga signaleert dat de uitwerking daarvan per IFT verschilt. Vanuit het per-

spectief van de IFT's als relatief zelfstandige opsporingsdiensten, zou integratie van gezag en beheer bij 

bet OM een mogelijkheid zijn. Met als argument dat concentratie van politiekc verantwoordelijkheid de 

grootste helderheid biedt. Die helderheid houdt in dat voor alle IFT's dezclfde bestuurlijk-juridische 

inbedding gewcnst is, aldus Elzinga. Hij fonnuleert als slot van de staatsrechtelijke overwegingen als 

vcreiste voor inbedding van de IFT's: de vormgeving van de structuur voor politieke verantwoordelijk-

held voor gezag en beheer, betreffende de fraudeteams, moet helder, eenvoudig en landelijk uniform 

zijn. 

Bestuursorganisatorisch en bestuurstheoretisch kader 

Elzinga (p. 8) onderscheidt drie schaalvraagstukken met betrekking tot de bestuurlijkc inbedding 

van de IFT's. 

Bedriffseconomische schaat 

Het betrefl de optimale omvang van de eenhcid bestaande uit de noodzakelijke mensen en midde-

len en een volledig gebruik daarvan. De optirnale bedrijfseconomische schaal van de IFT's en OM-frau-

deicams wordt bcpaald door de behoefte aan specialisatie die uit het werk voortvloeit en noodzakelijk 

is om complexc bijzondere zaken te kunnen behandelen en om de noodzakelijke expertise te kunncn 

verwerven en verspreiden. Binnen het IFT-concept signalecrt Elzinga als mogelijk probleem, dat rele-

vante samenhang en overlap in taakaccenten om bundeling van expertise vraagt. Ook bij de omvang van 

de expertisecentra stelt hij de vraag of die bij de afzonderlijke teams voldoende is om keuzes te kunncn 

maken voor de inzet van mensen en middelen. Dat brengt hem op een volgend vereiste: een werkeen-

heid voor horizontale fraude dient van zodanige omvang te zijn dat de expertise die nodig is voor aan-

storing en athandeling van zaken, in voldoende mate aanwezig is en steeds wordt benut. 

Maatschappelijk geografische schaal 

Het gaat ondcr deze noemcr om de verhouding tussen schaal van dc IFT's en de schaal waarop het 

maatschappclijk verschijnsel horizontale fraude zich afspeelt. Elzinga stelt dat een groot deel van de 

horizontale frau& lokaal of hooguit regionaal is gcconcentreerd. De bchandeling van die zaken boon 

daarom zijns inziens thuis bij de recherche van het regiokorps en bij het arrondissementsparket. Voor 

zaken met een landelijk verspreiding, internationale vertakkingen, of het ontbrcken van een rcgionalc 

context, ligt bchandeling en aansturing vanuit een landelijk centrum voor de hand, zo concludecrt 
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Elzinga. Consequent doorgeredeneerd, zou dit rnoet leiden tot een tweedeling in het verschijnsel hori-

zontale fraude. Dat is niet goed mogelijk zo stelt hij, omdat de regio's de plaats blijven waar de gevol-

gen worden ervaren, de aangifte wordt gedaan en zaken hun wortels vinden. De landelijke schaal is een 

cumulatie van dezelfde misdrijven en daders over het land. Verbondenheid met de regiokorpsen en 

arrondissementsparketten zien de I FT-medewerkers volgens Elzinga als voorwaarde om goed te kunnen 

functioneren. Dat leidt samenvattend tot het vereiste: de organisatie moet in staat zijn de verschillende 

vormen van horizontale fraude adequaat en in onderlinge samenhang te behandelen. 

Bestuurlijke schaal 
Elzinga vertrekt vanuit het punt dat bestuurlijke beslissingen (in de kern bestaande uit alloceren en 

prioriteren) in beginsel berusten bij het bevoegd gezag. Als voorzieningen daarvoor herkent de onder-

zoeker in het [FT-concept: 

• de specifieke uitkeringen van het ministerie van BZK en dat van Justitie; 

• de taakverdeling tussen de IFT's; 

• de taak van de CCF; 

• de convenantafspraken over de zaaksnorm. 

Als vereiste voor de aansturing formuleert Elzinga: op interregionaal niveau moeten voldoende 

voorzieningen zijn voor een adequate allocatie door het bevoegd gezag van de middelen van het IFT, 

alsook voor een adequate prioritering van de gevallen die zich aandienen. Op landelijk niveau moet het 

bevoegd gezag over voldoende sturingsmiddelen beschikken voor een allocatie van middelen over de 

afzonderlijke terreinen van horizontale fraude alsook voor een adequate prioritering van de gevallen met 

een landelijke spreiding of zonder regionale context. 

Varianten basisstructuur 

Elzinga komt tot de conclusie dat er geen inbedding valt te ontwerpen waarbij maximaal wordt vol-

daan aan alle vereisten. Hulpstructuren zijn nodig om in aanvulling op een basisstructuur aan de eisen 

te voldoen. Twee dimensies onderscheidt hij als een rol spelend bij de basisstructuur: 

• centraal versus decentraal; 

• verbinding met het regiokorps versus een zelfstandige politiedienst. 

De verbondenheid met een regiokorps impliceert decentraliteit volgens Elzinga, zodat drie basisvarian-

ten voor het IFT-concept resteren: 

Variant I: Een decentrale inbedding van de I FT's in de structuur van het regiokorps (de huidige situatie). 

Variant II: De IFT's als zelfstandige politiedienst met integrale aansturing vanuit het arrondissements-

parket. 

Variant III: De I FT's als zelfstandige centrale politiedienst met integrale aansturing vanuit het landelijk 

parket en met gedeconcentreerde eenheden onder gezag van het arrondissementsparket. 

Elzinga beoordeelt de varianten aan de hand van de gefonnuleerde vereisten. Wat betreft het staats-

rechtelijk kader scoren de varianten neutraal, met als voordelen van variant III dat zij het nicest een-

voudig en transparant is. De integrale verantwoordelijkheid van de top van het OM is hier het sterkst. 

Het beheer valt in variant III ook samen met de directe politieke verantwoordelijkheid van de minister 
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van Justitie. In de varianten I en II sluit de beheersverantwoordelijkheid van de korpsbeheerder niet aan 

op een directe politieke verantwoordelijkheid van een vertegenwoordigend orgaan. 

De schaal van het verschijnsel horizontale fraude levert meer complicaties op. Elzinga houdt het er in 

afwachting van de resultaten van dc eindevaluatie op, dat het zinvol lijkt ervan uit te gaan dat de aan-

pak van horizontale frau& doorgaans een basis in de regio behoeft. Dat pleit voor variant I, ook al 

omdat volgens Elzinga niet gebleken is dat dit niet goed werkt. Gelijktijdig signaleert hij wel dat de 

hulpstructuur in die variant voor landelijke en regionale sturing om versterking vraagt'". 

Die landelijke hulpstructuur bestaat volgens de onderzoeker uit het VPO en de CCF. Hij constateert dat 

het VP0 goed loopt en dat het proficl van de CCF versterkt moet worden door haar in formele zin ver-

antwoordclijk te maken voor de beleidsmatige aansturing en verdeling van zaken. De controle op de 

effectuering van dc horizontale fraudebestrijding en de bijbehorende interventiemogclijkheden ziet 

Elzinga als een probleem. Financiele sancties bijvoorbeeld beperken de armslag van een IFT en werken 

avcrechts. Voor hierarchische sturing worden twee mogelfikheden gezien: 

• overheveling fraude-OM'ers naar een landelijk Functioned OM; 

• dwingendc contigentering van de OM-fraudetcams door instructies van het college van PG's. 

De eerste variant leidt volgens dc onderzocker tot een ingewikkelde relatie tussen landelijke OM'ers en 

de arrondissementsparketten. Die ontstaat niet als het college 0M-leden aanwijst die optreden in IFT-

verband, waardoor ze niet kunnen worden ingezet voor algetnene taken. Elzinga spreekt daarom de 

voorkeur uit voor de tweede sturingsoptie. 

23.2.3 Visie college van PG's op het FOM 

Het kabinetsstandpunt inzake de BOD'en was voor het college van PG's aanleiding zich te beraden 

op de wijze waarop het OM zijn bestuurlijke rol speelt ten opzichtc van de vakdepartementen en de 

daaronder ressorterende opsporingsdienstcn. Er wcrd een 'ontwikkelteam Functioned OM' in het leven 

gcroepen dat in het Organisatierapport Bureau Bijzondere Handhaving Openbaar Ministerie (OM, 12 

december 2000) haar visie uiteen zette. Op 6 februari 2001 besloot het college tot de oprichting van het 

Functioned OM (FOM). 

Het ontwikkelteam constatecrde dat het OM onvoldoende antwoord kan bieden op de nieuwe eisen 

die worden gesteld op dc handhavingsterreinen financieel-cconomische criminaliteit, sociale zeker-

heidscriminaliteit, tnilieueriminaliteit en criminaliteit op landbouwterrein. Twee belangrijke knelpunten 

worden gesignaleerd: 

• de spreiding van landelijke expertisetaken, waamwe nict verzekerd is dat het OM ook complexe en 

ingewikkelder vormcn van criminaliteit aankan; 

• de kleinschaligheid van expertisecentra, wat gevaar inhoudt voor kwaliteit en continuiteit. 

Het ontwikkelteatn zag de noodzaak tot concentratie van expertise in een landelijke voorziening 

(wen nog het BBHOM), met als positief neveneffect de loopbaanmogelijkheid die specialisten daarmee 

wordt geboden. Een voorzicning zou voorkomen dat specialismen dun worden uitgesmeerd en weder-

zijdse bijstand en afstemming onvoldoende plaatsvindt. Het team achttc het onwenselijk oin alle spe-

cialismen tc centraliseren omdat cen groot deel van de taken die dat betreft zijn verweven met (bestuur-

lijke) handhaving in de regio en met politie-inzet door het regiokorps. 

Vanuit het perspectief van de IFT's is relevant dat volgens het ontwikkelteam het BBHOM ook 

inbreng en deskundigheid moet leveren in het handhaven van financieel-economische criminaliteit. 

1 	178 Elzinga (MOM. p. 14: 'Goat men tat van de bestaandc binding met de regiokorpsen, dan ligt het root -  de hand dui oak daamiee samen- 
hangende soorzieningen ‘oor sturing en •erantwoording intact hlijven. Wet zou de hulpstructuur roar landeliMe sturing enige versterking 
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Daaronder werden begrepen de beleidsterreinen van het ministerie van Financien, de FIOD-ECD, maar 

ook banken en de verzekeringsbranche. 

De meest recente voorstelling van dat Functioneel OM bestaat uit een organisatieschets van 16 janu-

ari 2002'. Die gaat er vanuit dat alle expertise centraal in het FOM wordt georganiseerd en dat BOD-

gerelateerde expertisecentra worden samengevoegd. Met o.a. als voordelen: 

• synergetische effecten; 

• uniforme opslag en toegang tot gegevens waardoor minder kwetsbaar; 

• expertise kan efficient ten dienste staan van het hele proces. 

Het FOM gaat criminaliteitsbeelden ontwikkelen en uitbouwen, in samenwerking met de BOD'en 

en vakdepartementen zonder dat het FOM in een afhankelijkheidspositie mag raken, aldus de schets. De 
criminaliteitsbeelden zijn niet alleen opgebouwd uit aangiftecijfers, maar ook uit ervaringswetenschap 

en politiek-maatschappelijke sensitiviteit. 

Het FOM heeft als aandachtsvelden de aan BOD'en gerelateerde fraude, milieu en economic. Met 

de BOD'en over wie het FOM het gezag uitoefent worden handhavingsarrangementen gesloten. De 

voorbereiding van het strategisch beleid doet het FOM. De monitoring is de verantwoordelijkheid van 

het Parket-Generaal. 

Niet alleen de intake van BOD-zaken wordt door het FOM verricht, maar ook de afhandeling van 

alle zaken. Met als argumenten o.a.: 

• spreiding over meerdere parketten ontneemt het zicht op de inzetbare BOD-capaciteit; 

• bij spreiding kan het FOM niet garant staan voor kwaliteit; 
• het criterium `lokale binding' is onvoldoende onderscheidend en roept continue grensconflicten op; 

• zaken moeten uit de concurrentie met commune delicten worden gehaald; 

• BOD'en moeten niet de gelegenheid hebben om langs parketten te `shoppen'. 

Het FOM zal op basis van de handhavingsarrangementen ongeveer 1000 zaken per jaar behandelen, 

en indien alle BOD-gerelateerde zaken worden behandeld uit 100 fte bestaan. 

23.2.4 Visie Projectgroep Opsporing RvHc (Van Riessen) 
De politic staat volgens de Projectgroep Opsporing (commissie Van Riessen)'" van twee kanten 

onder druk: 

• de eisen van de bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit en de intemationale 

verpl ichtingen; 

• een dreigende vertrouwenscrisis met de burger, die zich onvoldoende beschermd voelt tegen de 
gewelddadige criminaliteit en de overlast in de openbare ruimte 

De projectgroep stelt zich de vraag of het samenwerkingsmodel zoals de politic dat kent, op de toe-
komst is berekend. Om de korpsen beter in staat te stellen de lokale veiligheid te dienen, zal bij de 

bestrijding van de zware bovenregionaal georganiseerde criminaliteit het accent verder moeten ver-

schuiven naar het niveau boven de regio, aldus de projectgroep. Zodat de regio's zich kunnen concen-

treren op de criminaliteit en overlast 'in stad en streek'. 

179 College van procureurs-generaal, PaG/C/I 656, 16 januari 2002 

180 Projectgroep Opsporing Raad van Floofdcommissarissen, Visiedocurnent `Misdaad laat zich tegenhouden . , Advies over bestrijding en opsporing 
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De projectgrocp benoemt vijf criteria waaraan de bovenregionale opsporing meet voldoen: 

• Effectiviteit: gekwalificcerd zijn voor de opsporing van zwarc criminaliteit, los van anderc priori-

teiten; 

• Aansturing: een duidelijke gezagslijn en eenduidige dagelijkse leiding; 

• Flexibiliteit: beschikken over mcerdere disciplines en gemakkelijk aan te passen organisatie; 

• Middelen: budget, faciliteiten en opleiding 

• Wisselwerking: de bovenregionale opsporing is niet bovengeschikt aan de korpsen, infonnatie moet 

worden gedecld. 

De huidige gedecentraliscerde aanpak voldoct volgens de projectgroep nict aan de cisen; ook niet 

bij een vcrsterkte coordinatie of aansturing. Als nadclige kenmerken daarvan ziet zij: 

• het onbcgrip dat Nederland ondervindt bij intemationale samenwerking; 

• expertise, ervaring en rniddelen zijn versnipperd in teams en units; 

• het gczag en bcheer wordt wisselend ungeoefend; 

• aansturing werkt traag. 

De projectgroep ziet de noodzaak voor een eenvormige landelijke organisatie voor de bovenregio-

nale opsporing die wordt belast met bovenregionale, nationale en intemationale opsporingstakcn. Alle 

bovenregionale teams moeten daarin worden ondergebracht. Moor dc onderbrenging ziet de projectgroep 

drie modeloptics: 

INIIT071 

Grootstedelijk korps 

KLPD 

Zelfstandig korps 

Know how en ervaring met 

bestrijding zware georganiseerde 

criminaliteit. 

Dichtbij de plaats waar de 

problematiek zich veelvuldig 

voordoet 

Effectiviteit 

Flexibiliteit 

Middelen 

Duidclijk gezag 

Eenduidige taak en missic 

Geen spanning in de taak 

Eenduidig leiderschap 

Dclen van gezag en beheer met regiokorps is 

onhelder. 

Bij onderbrenging bij ecn regiokorps zou cen 

Mak aanzuigingskracht van dat korps uitgaan 

op de nationalc oftsporingseenheid. 

Zoo door de overige korpsen moeilijk als 

onpartijdig en onafhankelijk worden beschouwch 

doet afbreuk aan de wissclwerking. 

Korps raakt in onbalans door toetreding 

grout aantal extra fte. 

Spanning facilitaire taak versus exceutieve taak; 

Leiderschap moeilijk bcrekend op heterogene 

samenstelling en missie. 

Spanning ondersteunende taak aan korpsen 

versus zelfstandige opsporingstaak. 

Psychologisch effect van justitigle politic of 

nationale FBI die niet is ingebed in het bestuur. 

De complexiteit van de opsporing aan de top; 

Cr komt nog een speler bij. 

Het vraagt om een wetswijziging. 

De voorkeur van de projectgroep gaat uit naar het zelfstandig korpsmodel met een gedeconecn-

treerde opzet ter bevordering van de inbedding in de regio's en het lokaal bestuur. De huisvesting vindt 
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zoveel mogelijk in combinatie met de lokale politie plaats. De bezetting van de teams wordt voor een 

belangrijk deel gerekruteerd uit leden van de regionale korpsen. Het wordt gezien als passend in de car-

riereopbouw. De nationale eenheid zorgt voor ondersteuning van de regiokorpsen in het geval van cala-

miteiten. (Daarvoor is een vast percentage beschikbaar). De afhandeling van intemationale rechtshulp-

verzoeken zou ook daar moeten plaatsvinden. Een efficiente en probleemloze informatie-uitwisseling 

dient te zijn gegarandeerd. Nauwe banden zouden moeten worden onderhouden met de informatie-

voorziening van de korpsen. Een zeker bestuurlijke betrokkenheid van de politiek acht de projectgroep 

gewenst, maar ze geeft niet aan hoe. 

23.2.5 Visie korpsbeheerdersberaad en RvHc 
Het Korpsbeheerdersberaad en de RvHc komen `geinspireerd' door het rapport van de Projectgroep 

Opsporing tot een andere visie op de organisatie van de recherche in Nederland. Die visie is kenbaar 

gemaakt in een gezamenlijke brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

van Justitie. De opstellers stellen voor om de zeven kemteams in Nederland als uitgangspunt te nemen 

voor een sturingsmodel. Aan de kemteams zouden alle bovenregionale teams dienen te worden opge-

hangen. Met als uitgangspunt dat het beheer, gezag en de operationele aansturing van de kemteams het-

zelfde blijft maar dan in onderlinge samenhang. Die zou gewaarborgd moeten worden door een soort 

landelijk driehoeksoverleg als dagelijks bestuur over de kernteams onder voorzitterschap van het OM. 

Taken m.b.t. de kemteams: 

• voortgang van landelijke rechercheonderzoeken; 

• bijdragen aan de ontwikkeling van een adequaat landelijke criminele politick; 

• de prioritering en toewijzing van landelijke en interregionale rechercheonderzoeken; 

• de toewijzing van intemationale rechtshulpverzoeken; 

• het samenstellen van nieuwe rechercheteams c.q. verschuiven van capaciteit; 

• strategiebepaling en toedeling aandachts- en expertisegebieden. 

23.2.6 De visie van de IFT's op de IFT's 
In het document `Nait soezen moar doun' (versie 6 februari 2001) geeft het IFT-Noord een voorzet 

voor een toekomstvisie op hoe het verder moet met de IFT's na de eindevaluatie. De notitie hanteert 

acht uitgangspunten als basis voor de ontwikkelingsrichting van het IFT-concept: 

• verankering van de IFT's in de regionale structuur; 

• omvormen van het projectbureau naar een gemeenschappelijke facilitaire voorziening ten behoeve 

van de verdere ontwikkeling van FR; 

• behoud van betrokkenheid van zowel politie als OM; 

• duidelijke visie voor het LBF; 

• handhaving eerder gekozen projectuitgangspunten; 

• opsporing van (middel)zware fraudeonderzoeken; 

• ontwikkelen expertise en deskundigheid; 

• vergroting van afstemming en coordinatie om te komen tot een efficientere en effectievere benut-

ting van de schaarse opsporingscapaciteit. 

Plaatsing in de regionale structuur heeft ertoe geleid dat de IFT's zijn geaccepteerd, aldus het toe-

komstdocument. Beheersmatige inbedding bij de regionale korpsen is van belang voor draagvlak, 

samenwerking en informatie-uitwisseling. Met het beeindigen van het project FR in juni 2002, moet er 

naar de mening van de opstellers een landelijk IFT-bureau komen dat de beleidsaansturing overneemt. 
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Dat bureau zou onder leiding dienen te staan van een OvJ en een politieofficier. De bcleidskaders moe-

ten worden aangereikt door het College (met als representant de portefcuillehouder fraude) en de RvHc 

(met als representant het FEPP). Het FEPP zou als adviesorgaan voor de RvHc moeten worden voorge-

zeten door cen lid van de board. De leiding van IFT-bureau vormt in de aanzet voor cen toekornstvisie 

met de boort:len van de IFT's, het MT-overleg van het IFT-concept. 

Er zou cen bureau beleid en strategic in het 'even moetcn worden geroepcn dat facilitcrend werkt 

voor de hele IFT-struCtuur (personeel, infommtiehuishouding, operationele zaken, financien en admini-

stratie) 

FIGUUR I 9: VISIE iFTS OP DE POSITIONERING VAN DE iFTS 

23.3 Nota Landelijke en bovenregionale recherche 

Op 28 febmari 2002 hebben de ministers van BZK en van Justitie de nota tandelilke en bovenre-

gionale recherche' aangeboden aan de Twcede Kamer's'. De nota is de uitkomst van de gedachtewisse-

ling aan de hand van het rapport van de Projectgroep Opsporing en de standpunten die daarop zijn Inge-

nomen door het college van PG's, het Korpsbeheerdersberaad en de RvHc. 

Met de nota worth uitvocring gcgeven aan de maatregelcn nit het bcleidsdocument Criminaliteits-

behccrsing, investeren in een zichtbare overheicr. De nota richt zich op de landelijke en bovenregio-

nale recherche: •Flieronder dient de volledige bandbreedte te worden verstaan van de opsporing door de 

politic die het niveau van de afzonderlijke regio overstijgt' (p. 3). Bij de implementatie van de nota zal 

wordcn stilgestaan bij dc consequenties voor zowel de Kmar en de BOD'en. 

De nota vat de relevante delen uit visies van eerdere rapporten, die raakvlakken hebben met de organi-

satie van de bovenregionale recherche als volgt samen: 

• dc aankondiging in 2002 naar aanleiding van het rapport van dc Commissic Brinkman (zie § 23.2.1) 

dat voor alle bovenregionale politieenheden earl grondslag zal worden gekozen met bijbehorende 

(kader)regelingn 

181 Brief ministers van BinnenlandseZaken en K oninkrijksrel alien en van luu 
182 Mil'slerie van Justitie. Directoraat-GeneraaI Rechtshandhaving en her m 
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• de aanbeveling 28 van de commissie Kalsbeek'" om te komen tot Ten fundamentele bezinning op 

de organisatie van de bovenregionale opsporing waarbij bezien moet worden welke taken en zaken 

volgens welke criteria aan welke opsporingsorganisatie kunnen worden toebedeeld en hoe betere 
afstemming kan plaatsvinden'. 

Binnen het algemeen overleg met de Tweede Kamer van 29 oktober 2001 zijn drie randvoorwaarden 

geformuleerd ter toetsing van eventuele verbeteringen van de landelijke opsporing: 
• aanpassingen van de landelijke opsporing moet plaatsvinden binnen het huidige bestel; 

• er moet landelijke aansturing plaatsvinden op landelijke problernen; 

• goede integratie tussen landelijk en regionaal niveau is noodzakelijk. 

Die landelijke opsporing beschrijft de nota als bestaande uit: de kernteams, de DRO, de USD, de 

UMS, de XTC-teams, de IFT's en de BRT's. 

De drie randvoorwaarden zijn vertaald in vijf eisen (samengevat) ten aanzien van de landelijke en 

bovenregionale opsporing. 

1. Versterking van de gezagsmatige sturing door het OM. 

Het OM moet op basis van landelijk inzicht onderzoekskeuzen kunnen maken, onderzoeken kunnen 

toedelen aan teams en sturing kunnen geven aan de uitvoering. Daarbij moet een relatie gelegd kun-

nen worden tussen de toewijzing van fraude-, kernteam-, en BRT-onderzoeken. 

2. Creeren van vaste capaciteit voor de bestrijding van de bovenregionale middencriminaliteit 

Er is een beperkt aantal teams van start gegaan. Regio's kennen veel vrijheid in de vorming van een 

BRT. De BRT's zijn tijdelijke teams waardoor de oprichting en bemensing !anger duurt dan 
gewenst. 

3. Vergroten van de beheersmatige eenheid 
Verschillen in rechtsgrond, financiering, verantwoording en organisatorische inbedding worden niet 

ingegeven door de aard van de onderzoeken en belemmeren . soms de samenwerking. 

4. Intensivering van de internationale rechtshulp 

Nederland schiet tekort in het uitvoering geven aan rechtshulpverzoeken. De organisatorische voor-

waarde voor verbetering is gevormd met acht decentrale coordinatiecentra, en een landelijk cen-

trum. Aansluiting dient er te komen op de organisatie en gebiedsindeling van de kernteams. 

5. Versterking capaciteit bestrijding zware en georganiseerde misdaad. 

Volgens het beleidsdocument Crminaliteitsbeheersing, moet er meer aandacht worden besteed aan 

de zware en georganiseerde misdaad. 

De randvoorwaarden en eisen hebben geleid tot een model voor de organisatie van de bovenregio-

nale recherche. De elementen uit dat model, voor zover relevant uit oogpunt van de 1FT's, vatten wij 

kort samen. 

Landelijke driehoek 

De Landelijke driehoek stuurt de kernteams aan op basis van het opstellen van een jaarprogramma, 

het eventueel verschuiven van capaciteit tussen de teams, het toewijzen van aandachtsgebieden en 
onderzoeken, het bevorderen van de kwaliteit van de producten van de kernteams'" en afstemming met 

de Commisie Bovenregionale Opsporing (CBO) over de onderzoeksverdeling tussen de kernteams- 

184 Kamerstukken 11, 1998-1999, 26 269, nrs. 4-5 (p. 215) 
185 Nota Landelijkc en Bovenregionalc Recherche' (p. 14): Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het tot stand (lawn) komen 
van aen nationaal crimimliteitsbeeld, het zorgdragen voor de komst van een informatiehuisihouding voor de 7 kernteams, het zorgdragen 
voor een gelijke vormgeving van de werkprocessen binnen de 7 kemteams, etc.'. 
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BRT/IFT. Beslissingen van de landelijke driehoek worden door de lokale driehoeken uitgevoerd. De 

landelijke driehoek kan de minister van BZK adviseren over regels ten aanzien van het behecr. De Ian-

delijke driehoek kan beheersmatige richtlijnen geven aan de beheerder van een kemkorps. De regiona-

le driehoekcn van de kernkorpsen en de drichoek van het KLPD zorgen ervoor dat de kernteams de door 

de landelijke driehoek opgedragen taken (kunnen) uitvoeren. Zij hcbben geen beslissingbevoegdheid 

over de toewijzing van onderzoeken en capaciteit. 

Samenstelling van dc driehock: 

• twee leden OM (PG en HovJ landelijk parket); 

• twee korpsbehecrders (eon regionaal korpsbeheerder uit het CBO, en de korpsbeheerder van het 

KLPD) 

• twee korpschefs (waarvan een uit het CB0) 

Het KLPD zal de landelijke driehoek faciliteren door het maken van criminaliteitsbeeldanalyses en 

ma ksvoorste lien. 

Kernteams 

Het model gaat uit van zeven kernteams (inclusief LAT) waarvan de chef rechtstreeks valt onder de 

korpschef van het beheerskorps. De teams hebben vier taken: 

I. Het verrichten van onderzoek naar zware en georganisecrde misdaad. 

2. De landelijke expertisefunctie voor bet toegewczen aandachtsgebied. 

3. Kennisoverdracht voor (bestuurlijke) preventic. 

4. De athandeling van (zwaanvegende) intemationale rechtshulpverzoeken bctreffende het aandachts-

gebied en het verzorgingsgebied (de DRO krijgt als taak de afhandeling van de daar buitcn vallen-

de verzocken). 

De regionale HovJ heeft het dagelijks gczag over het kemteam. Het overleg van kernteamofficieren 

en kemteamchefs gaat fungcren als: 

• operationeel overleg; 

• alstemmingsorgaan; 

• adviesorgaan voor de landelijke driehock 

De BRT/IFT-combinatie 

De huidige pemianente IFT's en de tijdelijke BAT's gaan op in zes vaste eenheden. De functie en 

expertise van de IFT's blijft herkenbaar. De teams vallen onder de kernkorpsen met een kermeam. De 

chef van de combinatie valt onder de recherchechef van het kernkorps. De kernteamchef en BRT/IFT-

chef kunnen cen personele unie vormen. Gedeconcentreerde huisvesting in het samenwcrkingsgebied is 

mogel ijk. 

De combinatie heeft vier taken: 

I. Verrichten van onderzoek betreffende horizontale fraude in het samenwerkingsgebied. 

2. Verichten van landelijk opsporingsonderzoek, na opdracht van het OM (op advies CBO). 

3. Expertisefunctie voor de horizontalc frank in het samenwerkingsgebied. 

4. Verrichten van opsporingsonderzoeken binnen het samenwerkingsgebied. 

De CB0 

Dc CB0 krijgt de taak om onderzoeken toe te wijzen aan de BRT/IFT-combinatie. Ze stemt af met de 
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landelijke driehoek over de verdeling van onderzoeken onder de kemteams en de BRT/IFT-combinatie. 

Samenstelling CBO: 

• de HovJ van het Landelijk Parket, en een territoriale HovJ (een van hen is voorzitter); 

• 2 korpsbeheerders (waarvan een zitting in de Landelijke driehoek); 

• 2 korpschefs (waarvan een zitting in de Landelijke driehoek). 

23.4 Reflectie 

Het rapport Elzinga 

Vrij abrupt concludeert Elzinga dat de hoofdstructuur voor de bestuurlijk-juridische inbedding van 

de IFT's conform variant I (de huidige situatie) dient plaats te vinden. De daaraan ten grondslag lig-

gende argumenten koppelt hij aan een aantal aannames waarvan hij aangeeft dat ze mogelijk niet gel-

den. Is dat laatste het geval (zo bijvoorbeeld zou kunnen blijken uit deze eindevaluatie), dan valt daar-

mee ook de bodem uit het betoog, wat de auteur zelf ook aangeeft. Elzinga gaat in zijn betoog voorbij 

aan het feit dat de IFT's feitelijk niet het resultaat zijn van verbijzondering naar functie. Het bestaans-

recht van de IFT's zit minder in het specialisme dan wel in het feit dat er anders niets aan fraude werd 
gedaan. Het is een voorbeeld van verbijzondering naar dienst en doelgroep. De voorziening is nodig, 

omdat er door de politieregio's geen aandacht werd besteed aan de bestrijding van de horizontale frau-

de. 

Elzinga noemt het feit dat elk onderzoek een regionale component heeft. Het is de vraag wat de rele-

vantie is van de regionale component als de regio's die niet lijken in te zien, wegens gebrek aan priori-

tering. Op basis van onze onderzoeksbevindingen ontstaat eerder het beeld dat men de regionale bin-

ding vooral warm wil houden vanuit bedrijfsvoeringsoverwegingen. Om bijvoorbeeld een beroep te 

kunnen doen op de inzet van personeel uit de regio. 

De auteur gaat er ten onrechte vanuit dat een IFT in beginsel alle expertise op het specialistische ter-
rein verzannelt en alle zaken op dat terrein behandelt. De expertisetaak wordt in de praktijk beperkt inge-

vuld. Op andere plaatsen is vaak veel meer expertise aanwezig, bijvoorbeeld bij de marktpartijen en de 

BOD'en. En de IFT's behandelen niet exclusief alle zaken voor het eigen taakaccent. 

Waar Elzinga als gevolg van de overheveling van fraude-OM'ers naar een Functioneel OM een 

ingewikkelde relatie ziet ontstaan tussen lokale en landelijke OM'ers is, die in feite niet anders dan de 

huidige relatie van een arrondissementelijk Functioneel OM. 

Consequenties modelkeuze voor de IFT's 

De modelkeuze heeft consequenties voor de IFT's. Het aantal IFT's neemt af van zeven naar zes. 

Uit de nota Landelijke en bovenregionale recherche' wordt niet duidelijk of de capaciteit van het opge-

heven team wordt verdeeld over de overblijvende zes of niet. Wel wordt op pagina 16 gesproken van de 

`bestaande IFT-capaciteit ' wat lijkt te impliceren dat die niet wordt verminderd. Beheersmatig worden 

de meeste IFT's aan een ander beheerskorps verbonden dan nu het geval is. Dat levert in de korte perio-

de van de IFT's weer mutaties op. De IFT's raken hun landelijk aandachtsgebied kennelijk kwijt. De 
vraag is wat dat betekent voor de fraudemeldpunten voor de marktpartijen, die thans of bij een OM-frau-

deteam zijn ondergebracht of bij een IFT. Volgens de nota beperkt de expertisetaak van de 1FT's zich 
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tot het samcnwerkingsgebied en betreft het de horizontale fraude in de voile breedtc. Daamme krijgt 

ieder IFT alle aandachtsgebieden in portefeuille voor het eigcn gebied. Dc BRT/IFT-combinatie krijgt 

volgens de nota de expertisefunctie op het gebied van horizontale fraude en financieel rechercheren voor 

bet samenwerkingsgebied. Die eerste expertisefunctie zit echter in de meeste gevallen bij het OM voor 

vvat betreft de fraude. Voor het financieel rechercheren zit de expertisclunetie niet bij de IFT's mar bij 

de lokale (of bovenregionale zoals in het Noorden) BFE/BFR. 

De nota laat de ruimte van gedeconcentreerd onderbrengen van delen van de BRT/IFT combinatic, 

in het samenwerkingsgebied. Dat betekent dat niet het aantal IFT's maar wel de huidige locatie gehand-

haald zou kunnen blijven. Maar dan is er per saldo niets veranderd, anders dan dat het beheer en het 

gezag gccompliceerder zijn geworden. De nota laat de mogelijkheid open dat er personele unies kun-

nen worden gevomid tussen de kemteamchef en de 13RT/IFT-chef (p. 15). Daannec worden deze chefs 

op hetzellde niveau gepositioneerd, tcrwijI de kernteamchef rechtstrecks ressorteert ondcr de korpschef 

van het kernkorps, en de BRT/IFT-chef, volgens de nota, valt onder de chef recherche van het kemkorps. 

De nota gaat niet in op de parallelconsequenties binnen het OM. Maar met de vcrbreding van de 

taak van de CB0 naar de IFT's (in combinatie met de BRT's) raakt het OM een deel van de recht-

streekse zeggenschap kwijt. Thans gaat de volledig uit eden van het OM bestaande CCF in laatste 

instantic over de toewijzing van onderzoek, in de nieuwe situatie is dat niet meer het gcval. Betrekkcn 

we daar de ontwikkeling van het Functioned OM ook bij, dan is onduidelijk wat er gaat gebeuren met 

de expertisecentra voor de horizontale en verticale fraudc. De 0M-fraudeteams raken in ieder geval 

taken kwijt. Het lijkt niet logisch om bij het 0M-fraudeteam in Groningen cen expertisecentrum voor 

fiseale fraude crop na te houden als het gezag over de HOD bij het Functioned OM wordt onderge-

bracht. De onderbrenging van de IFT's naar een kemkorps met ecn kernteam betekcnt volgens de nota 

ook dat de gezagsuitoefening komt te liggen bij de hoofdofficier waaronder dat kernteam valt. Dat bete-

kent your de OM-fraudeteams in de meeste gevallen cen verhuizing naar een ander arrondissement. Wat 

bctreft dc voorbereiding van de zaakstoewijzing zal het VP0 waarschijnlijk samensmelten met het 

bestaandc voorportaal van de CBO. 

Uit dc nota blijkt niet of de CCzwacri wordt opgeheven. Met de komst van de landelijke driehoek 

is Cr daannee eat complicerende factor bijgekomen. De CCzwacri, de landelijke driehock en het CB0 

gaan allemaal een rol spelen in de zaakstoewijzing. Dat maakt de sturing er gcenszins eenduidiger op. 

De voorstellen in de nota en het belang dat wordt gehecht aan onderbrenging van BRT/IFT's onder 

een korps met een kernteam, lijken veel op een uitnodiging om van BRT/IFT en kemteam Oen team te 

maken. In de praktijk zijn de ecrste schetsen daarover al gemaakt, waardoor eigenlijk net zo goed direct 

voor onderbrenging van de IFT's bij de kernteams kan worden gekozen. 

Latente spanningsrelaties 
Onze eerdere conclusie in deze evaluatie was dat de onderzochte rapporten gcen risicoanalyse 

bevattcn dan wel ecn veranderkundige benadering hoe om te gaan met het plaatsen van de aanbevelin-

gen of oplossingen in de organisatorische context. Ook deze evaluatie wijst uit dat de praktijk weerbar-

stiger is dan dc theorie. In de nota is daarvan geen verkenning opgenomen terwijI het functioneren van 

het BRT-concept daartoe alleen al afgaande op her rapport Van Riessen zeker aanleiding zou geven. 

In de modelkeuze ligt een aantal spanningsrelaties opgesloten die de complexiteit van de sturing zullen 
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vergroten in plaast van verkleinen. In de onderstaande tabel zijn alleen de enkelvoudige spanningsrela-

ties beschreven. Gezamenlijk von -nen die een inschatting van het krachtenveld in de nieuwe opzet. 

Wordt het totaal aan relaties met elkaar in verband gebracht dan ontstaat een complex geheel van hie-
rarchische, functionele en onderhandelingsrelaties. 

Spanningsrelatie 

OM 	 Landelijke driehoek 

Landelijke driehoek 

Landelijke driehoek 

Korpschef landelijke 

driehoek 

Procureur-Generaal 

Arrondissements-

parket 

BRT 

Beheersregio 

Landelijke driehoek 

Rcgionale hoofdofficier 

Lokale korpsbeheerders 

Politielijn 

Hoofdofficier van Justitie 

Landelijk parket 

Arrondissements 

-parket 

IFT 

Lokatie BRT/IFT 

CB0 

De verantwoordelijkheid van het OM voor de keuze 

van strafrechtelijke onderzoeken, versus de 

verantwoordelijkheid van de nieuwe driehoek. 

De regionale hoofdofficier krijgt het dagelijks gezag. 

De lokale korpsbeheerders zijn verantwoordelijk 

voor het beheer, maar de landelijke driehoek kan 

aanwijzingen geven voor het beheer aan de 

korpsbeheerder. 

De korpschef uit de landelijke driehoek moet de 

implementatie van besluiten voor elkaar zien te krijgen 

in de politielijn. Dat levert een latent spanningsveld 

op met zijn collega's. 

Beiden hebben zitting in de landelijke driehoek. 

De onderlinge hiërarchische verhouding maakt hen 

uniek ten opzichte van de andere 5 leden. Maar het 

compliceert ook de onderlinge betrekking. 

In een aantal gcvallen heeft er tussen arrondissements-

parketten een uitruil plaatsgevonden voor 

bovenarrondissementelijke thema's (HOSA). 

Het parket Den Bosch doet bijvoorbeeld milieu en 

Breda doet fraude. Het IFT valt onder het gezag van 

de hoofdofficier van Breda. Volgens het beginsel 

van 'balance of power' een evenwichtige oplossing. 

Volgens de modelkeuze gaat het beheer van het I FT 

over naar Den Bosch waar ook het kernteam formed! 

onder valt. 

Deze worden bij elkaar gevoegd, maar de functie en 

expertise van het IFT moeten wel herkenbaar blijven. 

Er ontstaat mogelijke spanning in de verdeling 

van schaarste, de capaciteitsverdeling 

Onderdelen van een BRT/IFT combinatie kunnen elders 

in het samenwerkingsgebied gedeconcentreerd worden. 

Daarmee is de versnippering weer een feit. 

De PG is voorzitter van de landelijke drichock. Drie leden 

van de landelijk driehoek zitten ook in het CBO. Van de 

overige leden is er Cén hoofdofficier. Resteren twee leden 

die zich niet in een anderszins gecommitteerde positie 

bevinden in de verhouding landelijke driehoek-CBO. 

Daarmee wordt de verhouding scheefgetrokken. 
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Folitieregio 

Kemteamchef 

Behecrsregio Er ontstaan korpsen met bovenregionale voorzieningen 

en korpsen zonder. Ook dat is qua zeggenschap en inzet 

een potentiele bron van spanningen. 

- BRT/IFT-chef 	 De kemteamchef en de BRT/IFT-chef kunncn een 

- Chef recherche 	 personele unie vormen aldus de nota. Maar de 

kemkorps 	 kemteamchef valt hiCrarehisch ender de korpschef en 

de BRT/IFT-chef Under de chef recherche. 

Het nieuwe model voldoet in vonn en consequcnties niet aan de eenduidigheid die door dc corn-

inissie van Riessen was bepleit. Er is sprake van een compromismodel dat waarschijnlijk op de route 

ligt naar verdere vereenvoudiging in de tockomst, waarvan een een op een situatic van kemtcam en 

BRT/IFT-combinatie op basis van deze evaluatie het nicest voor de hand ligt. Op basis van onze ver-

kenningen is dat wel het model dat, met inachtneming van de gestelde randvoorwaarden in de nota, een 

stuk minder complex is en tegemoet komt aan veel nadelen van de gesplitste situatie. Bovendien vol-

doet het aan de randvoorwaarden en de eisen zoals gesteld in de nota Landelijke en Bovenregionale 

recherche. Alvorens dat model te beschrijven gaan wij sec nog in op de mogelijke consequenties van 

het functioned OM voor het AFT-concept. 

Het Functioneel OM 

Het Functioned OM is in zovene nieuw dat het zich volledig orienteert op de BOD'en. Maar het 

rapport 'Zieht op Fraude' ging al uit van de vonning van een fraude-OM. En dat is er in de vorm van 

de OM-fraudeteams ook gekomen. De complexiteit van het functioned OM zit vooral in de afzonder-

lijke positionering. Niets was logischer gewcest dan de functie van dat OM onder te brengen bij een Ian-

delijk parket. Dat heeft al het gezag over het KLPD en is een landelijke voorziening. Vertaald naar het 

IFT-concept zou dat kunnen inhouden, dat dc coneentratie van expertise bij het landelijk parket samen-

komt met de expertise van de BOD'en. Met een landelijk °Meier fraude die de zaken van de BOD'en 

op dat terrein coOrdineen en de landelijkc prioriteiten in relatie tot de OM-fraudeteams. Wanneer de ver-

schillende weegfuncties bij elkaar zouden worden gebraeht, ontstaat er inhoudelijkc samenhang en cen 

nicer transparante en ccnduidige procedure. 

Het kernteammodel als alternatief 

Op basis van een combinatie van Functioned OM en landelijk park et met een weegfunetic voor de 

bovenrcgionale teams is het nog maar een kleine stap om de OM-fraudeteams en de kemteamofficieren 

samen te voegen evenals de kemteams en de IFT's. Dat betekent dat onder de kemteams verschillende 

typen zaken (kernteamwaardig en niet-kernteamwaardig) gedaan worden, maar dat is nu in relatie tot de 

USD ook al het geval. Er ontstaat dan &en type bovenregionale voorziening. Bij voorkeur onder lande-

lijke prioriteitstelling waarvoor een landelijke driehoek in het leven zou kunnen worden geroepen en 

warm n tevens de CHO volledig kan opgaan. Mocht Cr voor onderzoekskeuzes een adviesrol voor de Ian-

delfike driehoek wenselijk zijn, dan zou daarvoor de CCzwacri kunnen worden gehandhaafd (al dan nict 

in aangepaste vonn als bijvorbeeld samensmelting met de CCF). Het kernteammodel is in zijn conse-

quenties een stuk eenvoudiger dan het in de nota gepresenteerde model en verdraagt zich ook goed tot 

de benadering van Elzinga, mits de binding naar het samenwerkingsgebied wordt geregeld. 

Welke afwcgingen crook nog gaan plaatsvinden: het verdient aanbeveling daarin de totale structuur van 

het financieel rechercheren te betrekken. Dus inclusief de regionale BFE's. Zodat een tot op ieder niveau 
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afgestemde structuur ontstaat van financiele expertise en daarmee samenhangend loopbaanbeleid en 

opleidingsbeleid. 

Ruim voordat de modelkeuze voor de organisatie van de landelijke en bovenregionale recherche 

was gemaakt, is de IFT's voorgelegd hoe zij denken over aansluiting van het IFT bij een kernteam. 

Noord en Oost waren daar beduidend positiever over, wat wellicht ook te maken heeft met de relatie die 

vanuit de teams al wordt onderhouden met in dit geval hetzelfde kemteam. 

Biedt naar uw mening het aanhaken van het 1FT bij een kernteam voordelen? (in % per [PT) 

1FT Noord 	1FT Oost 	IFT Zoid 1FT N.West 	1F1' West 	Totaal 

Ja 	 58 

Beperkt 	16 

Nee 	 16 

Geen mening 	11 

67 

25 

8 

* DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

20 

27 

20 

33 

36 

50 

7 

7 

14 

14 

43 

29 

39 

26 

19 

16 

Totaal* 101 	100 	 100 	 100 	 100 	 100 

Tijdens de interviews is ook verkend of aansluiting bij de kernteams niet voor de hand had gelegen. 

Met de kemteams als interregionale voorziening was at de nodige ervaring opgedaan. Zowel voor wat 

betreft het beheer, als de sturing en bijbehorende planning & control-systematiek. Bovendien hebben 

kemteams en IFT's een aantal kenmerken gemeen: een zelfstandige taak in de aanpak van regio-over-

stijgende zaken, een gelijkmatige spreiding over het land, een toegewezen taakaccent, centrale weging 

en toedeling van zaken en onderbrenging bij een beheersregio. Verschillen tussen beide teams bestaan 

uit het primaire onderwerp van aandacht en in de wegingscriteria voor onderzoeken. 

Expliciet is volgens respondenten de afweging om aansluiting te zoeken bij de kernteams nooit 

gemaakt. Praktisch gezien zou het volgens een groot aantal van hen zeker tot de mogelijkheden hebben 

behoord om de 1FT's bij de kernteams onder te brengen. Dat zou volgens hen minimaal efficientie-

voordeel hebben opgeleverd. Aileen lag het volgens andere respondenten van OM en politic, achteraf 

bezien niet voor de hand om de kemteam-indeling te volgen. Naast het argument van de 'checks and 

balances', op basis waarvan concentratie van bovenregionale voorzieningen niet zou worden geaccep-

teerd, speelde een rol dat de kemteams tijdens en na het onderzoek van de parlementaire enquetecom-

missie opsporingsmethoden behoorlijk onder vuur hadden gelegen. Het verbinden van de IFT's aan die 

beladen historic zou hun kans op succes wel eens negatief hebben kunnen beInvloeden, zo verklaart men 

achteraf. 

Toekomst IFT's 
De consequenties van de geschetste ontwikkelingen voor de huidige IFT-structuur lijken vast te 

staan. Desondanks nog een aantal denkbare scenario's: 

• De IFT's worden het concentratiepunt van alle specialistische aandacht voor financieel recherche-

ren. De IFT's, RIF's en BFR's zullen in deze variant worden gentegreerd. Het IFT wordt een 

adviesteam. De opsporingsonderzoeken worden in de regio's gedaan met ondersteuning van het IFT. 

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

ding. Alle arrondissementsparketten clusteren hun vervolgingsinspanningen op fraudegebied. De 

OM-fraudeteams en de IFT's worden gelntegreerd. 
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• De IFT's houden op te bestaan. Ze blijken een tussenstation te zijn geweest voor ad hoc samenwer- 

kingsverbanden tussen de regio's op basis van de emst van bepaalde criminaliteitsvraagstukken. 

• De IFT's worden gecentraliseerd, gezien de beperkte relatie tussen de fraudeproblematiek en de ach-

terliggende regio's/arrondissementsparketten en vanwege de geringe prioriteit die van daamit aan 

de bestrijding van horizontale fraude worth gegeven. 

Het opheffen van de IFT's ligt niet voor de hand vanwege enerzijds het functioneren van de IFT's 

en anderzijds de sterke toczeggingen die zijn gedaan naar de marktsector. 

Het financieel rechercheren (maar dan in de betekenis van de bestrijding van financieel-economi-

sche criminaliteit) is in icder geval geen rustig bezit. En dat was eigenlijk precies wat de stuurgroep 

financieel rechercheren beoogde. 
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deel VI: Ontnemingsresultaten 
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Hoofdstuk 24 ONTNEMING: EEN KWANTITATIEVE SCHETS 

Als nevendoel heeft de evaluatie van het project FR het actualiseren van ontnemingsresultaten 'sec' 

meegekregen. Deze resultaten waren tijdens de evaluatie van de ontnemingswetgeving in beeld 

gebracht tot en met 31 december 1997. In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven over 

de totale looptijd van het project FR; inclusief de peilperiode die voor de onderzoekers van de ont-

nemingswetgeving als uitgangspunt heeft gegolden. In het kader van deze evaluatie van het pro-

ject FR wordt volstaan met het weergeven van de kwantitatieve resultaten en het daaraan spiege-

len van de conclusies uit de evaluatie van de ontnemingswetgeving. 

24.1 'Het vermogen te ontnemen' als vertrekpunt 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor wijziging van de ontnemingswetgeving 186 in 1992, 

werd door de minister van Justitie een evaluatie beloofd. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de ont-

nemingswetgeving (1 maart 1993) zou de evaluatie gereed moeten zijn (Nelen/Sabee, 1998, 2). Met het 

uitbrengen van het WODC-rapport 'Het vermogen te ontnemen' is aan de toezegging aan de Kamer 
tegemoet gekomen. De evaluatie van de ontnemingswetgeving had als peildatum 31 december 1997 

gehanteerd. De onderzoekers hebben destijds hun bevindingen in zoverre gerelativeerd, dat een perio-
de van vijf jaar eigenlijk te kort werd bevonden om uitspraken voldoende te kunnen funderen; alleen al 

omdat de gerechtelijke afdoening een kwestie is van lange adem. 

Bij de opdrachtformulering voor de evaluatie van het project FR eind 2000, werd daarom gevraagd 

om naast de resultaten van het project, ook een actueel kwantitatief inzicht in de resultaten van toepas-

sing van het ontnemingsinstrumentarium te presenteren. Deze evaluatie van het project FR beperkt zich 

hoofdzakelijk tot het verstrekken van dat inzicht. Een replica van de gehele studie van Nelen/Sabee zou 

een onderzoek op zichzelf zijn. 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens en beoordelingen, corresponderen met de cijfermati-

ge analyse uit de hoofdstukken 4, 6 en 8 van 'Het verrnogen te ontnemen'. De diverse gegevens waar-

op wij ons hebben gebaseerd zijn, zoals in § 1.8.2 is verantwoord, op dezelfde wijze verzameld en 

samengesteld als heeft plaatsgevonden in het kader van de ontnemingsevaluatie. Om dubbeltellingen en 

kansen op interpretatieverschil te vermijden hebben wij een referentieperiode gekozen die de ontne-

mingsevaluatie overlapt. De gepresenteerde cijfers zijn verkregen door rechtstreekse analyse op het 

totale bestand van 1995-2001. Er zijn geen brongegevens overgenomen uit de ontnemingsevaluatie. 

Nelen/Sabee kwamen in hun rapport samengevat tot de volgende conclusies. 

• Er bestaan, afgemeten aan het aantal ontnemingszaken, grote verschillen tussen de arrondisse-

mentsparketten. 

• Vooral in 1995 is het aantal ontnemingsvorderingen sterk toegenomen en vervolgens redelijk con-

stant gebleven. 
• Er is geen groei in het aantal afdoeningen buiten zitting waar te nemen (zoals schikking). 

• Ontnemingszaken hebben voomamelijk betrekking op (al dan niet gekwalificeerde) diefstal en 

drugsdelicten (beide goed voor 33 %). Fraude en bedrog zijn samen goed voor 10%. 
• Verreweg de meeste ontnemingsvorderingen zijn geent op de strafbare feiten die voorkomen op de 
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tenlastelegging in de strafzaak (cr wordt vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheden onder de 

oude Wetgeving). In het begin was dat te verwachten, maar naarmate de oude bepalingen vcrder in 

het verleden liggen, is Cr geen kentcring waameembaar. 

• Op basis van de I 0-zaken norm is het aantal beoogde vorderingen ongeveer voor de hel ft behaald. 

• Ilet ontnemingsinstrumentarium wordt vooral ingezet in relatief kleine zaken. In 66% van de aan-

hangig gemaaktc ontnemingsvorderingen bedrocg het berekende WVV minder dan 1  25.000,-, in 

13% boven de f 100.000,-en boven de f I mm. slechts in I% van de gevallen. 

• In 30% correspondeert het bedrag van de vordering van de OvJ met dc rechtcrlijke uitspraak; in het 

merendeel van de gevallen maakt de rechter gcbruik van zijn bevoegdhcid tot matiging of wijst dc 

vordering geheel af 

• In 82% wordt een vordering opgelegd benedcn de f 25.000,-. 

• De hoogst opgelegde maatregel bedraagt 1 20 nun. (die uitspraak was nog niet onherroepelijk). 

• Van de aan het CJIB ovcrgedragen zaken was begin 1998 eenderde afgedaan (merendeel daarvan 

had betrekking op maatregclen van minder dan f 20.000,-). 

• Tot dusvcr (1 januari 1998) was er slechts Oen maatregel van betekenis (haven de f I mln.) geexe-

utecrd. 

• In 10% van de ontnemingszakcn van 1996-1997 is een SFO geopend. 

• In 24% is gebruik gemaakt van mogclijkheid om voorwcrpen in eonservatoir beslag te nemen. 

• Begin 1998 lag Cr ter waarde van f 154 nun. aan conservatoir bcslag. 

De conclusie worth ook door de onderzoekers gerclativcerd: 

• [en evaluatieperiode van vijfjaar is eigenlijk te kort, alleen al omdat de gerechtclijke afdoening een 

kwestie is van lange adem. 

• Financieel reehercheren behelst racer dan dat de betrokkenen met instrumenten om kunnen gaan. 

Het vcrcist cen andere kijk op het recherchcproces en een mentaliteitsverandering. Om dat te 

bewerkstelligen is bcduidend nicer tijd nodig. 

• Er worth ook langs andere wegen ontnomen. Via de afroomboete, de verbeurdverklaring en vooral 

fangs tiscale weg. De precieze omvang daarvan is nict inzichtelijk. 

Ondanks de rclativeringen stellen Nelen/Sabee vast dat afgezet tegen de politieke venvachtingcn, de 

resultaten van ontnerning tegenvallen (1998, 5). De onderzoeksbevindingen wijzen als oorzaak op een 

combinatie van te hoog gespannen vcrwachtingen en gebrekkige uitvoering van de ontnemingswetgeving. 

24.2 Ontnemingsvorderingen 

24.2.1 Het aantal ingestelde vorderingen 

In label 60 wordt het aantal vorderingen per jaar weergegeven. In de loop der jaren is sprake van 

een stijging van het aantal vorderingen per jaar, met uitzondering van het jaar 1999 waar een explicie-

te daling zichtbaar is. In het jaar 2000 wordt dcze echter weer ruimschoots ingelopen. 

TABEL 60: AANTAL INGESTELDE ONTNEMINGSVORDERINGEN OVER DE JAREN 1995 -2000 

11121A IJIME RUUD 

Aantal vorderingen 	1.075 	1.306 	1.424 	1.480 	1.371 	1.589 	1.374 

'IRON: MARCO 
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Het aantal vorderingen per jaar was gekoppeld aan de Plukzenorm. Het totaal aantal per arrondis-

sement werd daarbij gemiddeld per Ov.l. Door mutaties in het officierenbestand en de te hanteren peil-

datum, was dat een moeizame en discutabele aangelegenheid. Vanaf 1997 is het BOOM overgegaan op 

het uitdrukken van het aantal ontnemingsvorderingen in een percentage van hetgeen in de manage-

mentafspraken was overeengekomen. 

24.2.2 Verschillen tussen arrondissementsparketten 
In navolging van het onderzoek van Nelen/Sabee zijn ook de prestaties per arrondissementsparket 

verder uitgewerkt. Zaten in de periode 1995-1997 nog 10 van de 19 parketten de helft (of meer) onder 

hun norm; gemiddeld over de periode 1995-2000 zijn dit nog maar twee van de 19 parketten 

(Rotterdam en Maastricht). Aileen de parketten Breda en Roermond hebben gemiddeld genomen over 

de periode 1995-2000 hun afspraak daadwerkelijk gehaald. Dat gemiddelde geeft geen inzicht in de 

trend die door de arrondissementsparketten is ingezet. Vanuit die invalshoek valt de neerwaartse ont-

wikkeling op binnen de parketten Almelo, Rotterdam en Zwolle. Het tegenovergestelde is te zien voor 

wat betreft Amsterdam, Zutphen en Den Bosch. 

De cijfers fluctueren sterk van jaar tot jaar zonder dat daarin een verband valt te ontdekken. Redenen 
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op veranderingen in de norm, in een verandering in de ontne-

mingsinspanning, of in een verandering van de werklast. 

TABEL 61: PRESTATIES PER ARRONDISSEMENTSPARKET TEN OPZICHTE VAN HET IN TE STELLEN AANTAL 

ONTNEMINGSVORDERINGEN, PERIODE 1995-2000, IN % 

1995 	1996 	1997* 	1998* 	1999" 	2000" 	1995- 

2000** 

Alkmaar 

Amsterdam 

Haarlem 

Utrecht 

Almelo 

Arnhem 

Zutphen 

Zwolle 

Breda 

Den Bosch 

Maastricht 

Roennond 

Den Haag 

Dordrecht 

Middelburg 

Rotterdam 

Assen 

Groningen 

Leeuwarden 

29 

19 

35 

84 

47 

22 

9 

65 

100 

41 

52 

97 

22 

21 

8 

11 

69 

34 

18 

43 

15 

49 

92 

130 

27 

30 

68 

109 

48 

26 

139 

29 

43 

60 

40 

98 

74 

141 

72 

40 

132 

116 

60 

16 

104 

71 

38 

	

1 	60 

	

37 	80 

	

48 	27 

	

114 	71 

	

90 	125 

80 

87 

71 

70 

80 

97 

83 

182 

87 

48 

30 

61 

92 

54 

94 

51 

98 

41 

151 

74 

53 

38 

76 

52 

59 

154 

73 

86 

63 

20 

96 

74 

122 

96 

30 

59 

94 

101 

70 

106 

49 

54 

62 

63 

164 

40 

101 

86 

28 

130 

95 

77 

99 

25 

81 

65 

92 

59 

53 

57 

75 

85 

57 

80 

93 

100 

58 

29 

105 

64 

59 

60 

39 

64 

70 

96 

Or BASIS VAN MANAGEMENTAFSPRAKEN 

" GEMIDDELDE OVER DE GEMIDDELDEN PER MAR 

BRON: BOOM, MAROVERZICHTEN 
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Het aantal ingestelde vorderingen zegt weinig over de mate van het gebruik van het ontnemings-

instrumentarium en over de hoogte van de door het OM ingestelde vorderingcn. Als extra tabellen zijn 

daarom opgenomen een verdeling naar het aantal ontnemingszaken in onderzoek waarin gebruik is 

gemaakt van conservatoir beslag, en naar de gemiddelde hoogte van dc vorderingen. 

TABEL 62 : GEBRUIK CONSERVATOIR BESLAG IN % VAN AANTAL ONTNEMINGSZAKEN IN ONDERZOEK 
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Alkmaar 

Amsterdam 

Haarlem 

Utrecht 

Almelo 

Arnhem 

Zutphen 

Zwolle 

Breda 

Den Bosch 

Maastricht 

Rocrmond 

Den Haag 

Dordrecht 

Middelburg 

Rotterdam 

Assen 

Groningen 

Leeuwarden 

BIENt BOOM. MAROVFRZICIIT 

28 

52 

41 

25 

19 

79 

18 

34 

15 

27 

36 

30 

50 

29 

50 

24 

0 

68 

11 

22 

44 

32 

25 

14 

23 

33 

34 

35 

88 

45 

26 

53 

40 

22 

17 

40 

50 

6 

19 

44 

21 

27 

28 

20 

44 

18 

24 

46 

63 

22 

57 

41 

15 

20 

29 

7 

2 

21 

41 

14 

24 

21 

20 

11 

50 

68 

19 

53 

50 

17 

22 

17 

33 

10 

26 

40 

19 

_33 33 	17 

40 	49 

18 

22 

18 

14 

52 

83 

42 

55 

24 

25 

26 

16 

34 

17 

35 

41 

46 

12 

51 

24 

21 

17 

13 

51 

42 

35 

61 

8 

47 

24 

6 

35 

17 

25 

44 

29 

23 

34 

31 

26 

23 

19 

52 

56 

29 

55 

32 

29 

22 

18 

38 

11 

Total 34 	33 	29 	30 	32 	31 	32 

TABEL 63: GEMIDDELDE BOOGIE GESCHAT WVV PER MAR PER ARRONDISSEMENT (IN f) 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	Gem. 

1996-2000 

Alkmaar 	77.048 	54.490 	50.535 	50.499 	15.770 	49.668 

Amsterdam 	523.492 	1.069.921 	232.831 	353.317 	649.453 	565.803 

Haarlem 	481.292 	44.787 	693.041 	145.359 	52.784 	283.453 

Utrecht 	 36.711 	285.661 	130.218 	55.092 	43.132 	110.163 

Almelo 	 25.784 	41.202 	180.450 	163.811 	1.221.584 	326.566 

Arnhem 	141.297 	84.747 	59.345 	102.958 	57.160 	89.101 

Zutphen 	86.995 	27.699 	32.817 	54.642 	489.748 	138.380 

Zwolle 	 44.186 	263.005 	50.675 	50.479 	71.272 	95.923 

Breda 	 64.315 	80.903 	122.323 	64.316 	33.396 	73.051 

Den Bosch 	86.368 	87.983 	140.774 	51.534 	112.182 	95.768 

Maastricht 	108.359 	57.472 	130.372 	80.156 	37.820 	82.836 



tgn 	 DDIG3 	'MD 	g1/41g0 	acgm. 

996-2000 

Roemiond 	98.051 	39.628 	62.490 	132.292 	55.046 

Den Haag 	744.763 	118.525 	125.894 	136.130 	101.115 

Dordrecht 	231.263 	571.289 	46.529 	24.747 	104.416 

M iddelburg 	48.538 	148.423 	177.939 	103.228 	68.010 

Rotterdam 	230.810 	129.579 	116.124 	112.572 	297.773 

Assen 	 177.794 	72.298 	21.446 	39.420 	56.622 

Groningen 	46.375 	86.374 	104.970 	70.540 	256.006 

Leeuwarden 	50.049 	33.740 	143.692 	59.710 	55.606 

77.502 

245.285 

195.649 

109.228 

177.372 

73.516 

112.853 

68.559 

Gemiddeld 	186.213 	156.651 	137.372 	99.353 	179.413 	151.800 

BRON: COMPAS PARKET GENERAAL 

24.2.3 Het soort zaken waarin de ontnemingswetgeving wordt toegepast 

In vergelijking tot de resultaten uit het onderzoek van Nelen/Sabee laat de verdeling van ontne-

mingszaken naar delictsoort weinig verandering zien. Wel is het aantal zaken dat betrekking heeft op 

een drugsdelict gestegen van gemiddeld 38% over de jaren 1996-1997 naar gemiddeld 41% over 1998- 

2001. In de eerste vier maanden van 2001 bedroeg het aandeel van drugszaken zelfs 46%. Het aantal 

zaken dat betrekking heeft op fraude en bedrog varieert in geringe mate en schommelt zo rond de 12%. 

Absoluut gezien betreft het overigens maar 200 zaken per jaar. Het aantal zaken dat betrekking heeft op 

diefstal lijkt iets af te nemen. 

TABEL 64: SOORT ZAKEN WAARIN DE ONTNEMINGSWETGEVING WORDT GEHANTEERD, 

NAAR EERST GEREGISTREERDE DELICT OVER DE JAREN 1996 - 2001 (PEILDATUM 30 APRIL 2001) IN % 

gTTO Era 

[1{Minacqkfw 

BM DM/ 998 2000 

Iltapt 

&mama 
Die fstal 	 39 

Drugsdelicten 	 34 

Economische delicten 	5 

Fraude/Bedrog 	 12 

Openbare orde 	 7 

Overig 	 3 

32 	30 	27 

41 	43 	45 

4 	4 	5 

11 	12 	13 

9 	9 	7 

2 	2 	3 

33 	30 	32 	2.898 

41 	46 	41 	3.676 

3 	3 	4 	383 

13 	11 	12 	1.070 

7 	7 	8 	696 

3 	3 	3 	230 

Totaal* 100 	99 	100 	100 	100 	100 	100 	8.953 

DOOR AFRONDINGEN TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT TOT 100 OP 

BRON: COMPAS PARKET-GENERAAL 

24.2.4 Voordeelsindicatie 

De cijfers betreffende de voordeelsindicatie zijn wederom in hoofdlijnen te vergelijken met de con-

stateringen van Nelen/Sabee. Wel valt op dat het aantal zaken van meer dan 1 mm. in het onderzoek van 

Nelen en Sabee over de jaren 1996 en 1997 slechts 1% bedroeg, terwij1 deze momenteel (ook voor de 

reeds onderzochte jaren) 2% bedraagt. Mogelijk zijn de zaken waar sprake is geweest van grotere voor-

deelinschatting pas in een later stadium geregistreerd, als gevolg waarvan ze in het eerdere onderzoek 

niet bekend waren. In de loop der jaren hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan in de verhouding 

tussen de diverse categorieen van de voordeelsinschatting. Nog steeds komt bijna de helft van de zaken 

neer op een geschat voordeel van minder dan f 10.000,- en ongeveer tweederde op minder dan f 25.000,- 
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TABEL 65: VOORDEELSINSCIIATTING (IN f) VAN IN COMPAS GEREGISTREERDE ONTNEMINGSZAKEN OVER DE 

JAREN 1996-2001 (PEILDATUM 30 APRIL 2001), IN % 

Instroomjaar 

Voordeelsinschatting 1996 	1997 

Maul 	Totaal 

1998 	1999 	2000 	2001 	 absolunt 

Tot 1.000 

1.000 - 10.000 

10.000 - 25.000 

25.000 - 100.000 

100.000 - 1.000.000 

Meer dan 1.000.000 

	

1 	1 	1 

	

38 	42 

	

20 	18 

	

23 	22 

	

16 	14 

	

2 	2 

39 

20 

23 

15 

3 

	

1 	 1 	 64 

41 	41 	45 	41 	 3.071 

20 	21 	22 	20 	 1.486 

22 	21 	22 	22 	 1.678 

15 	14 	10 	14 	 1.093 

2 	2 	 2 	 149 

Totaar 100 99 	101 100 100 99 100 7.541 

• DOOR Al KONDINGLN 11111h Dli N RCE10,11.1L NI1 11 1 AACT101 100 01.. 
CONIPAS PARK!' T-GEN1 RAA I. 

24.3 De afdoening van zaken 

24.3.1 Conservatoir beslag 

Over de peilperiode 1996-1997 constateerden Nelen/Sabee dat in 24% van de ontnemingszaken een 

machtiging tot consemtoir beslag was vcrleend. Tabc166 geeft over den jaren ecn percentage van 23% 

te zien wat te maken heeft met aan de registratics toegevoegdc zaken nadat de onderzoekers van de ont-

nemingswetgeving hun referentieperiode al hadden afgesloten. De jaren 1998 en 1999 laten een daling 

zien van het hanteren van conservatoir beslag gevolgd door een stijging in 2000. Het levert een weinig 

consistent beeld op van overigens geringe variaties. 

TAHEL 66: DE MATE WAARIN CONSERVATOIR BESLAG GELEGD IS OVER HET AANTAL ZAKEN WAARIN DE 

ONTNEMINGSWETGEVING GEFIANTEERD IS (PE1LDATUM 30 APRIL) OVER 1996-2001 (ABSOLUUT EN IN Vo) 

Conserv:010r 

beslag gelegd 

Instroomjaar 	 Totaal 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 

Ja 

Nice 

Absoluut 

Absoluut 

423 

23 

1.397 

77 

440 

23 

1.512 

77 

	

370 	337 

	

21 	21 

	

1.355 	1.235 

	

79 	79 

406 

25 

1.202 

75 

127 

23 

415 

77 

2.103 

23 

7.116 

77 

Totaal Absoluut 1.820 	1.952 	1.725 1.572 	1.608 542 9.219 

ARCA: COMPAS PARKI1T-GEN1111A/11. 

TABEL 67 DE WAARDE VAN CONSERVATO1R BESLAG OVER 1996 -2001 ( IN f) 

%Dal bedrag 	29.974.196 	50.928.631 	78.833.587 	29.528.631 	67.346.139 	8.074.757 	264.685.941 

Gemiddelde bedrag 	70.861 	115.747 	213.064 	87.622 	165.877 	63.581 	125.861* 

MaMmale bedrag 	4.188.214 	9.482.524 	40.971.437 	2.545.060 	34.893.211 	2.063.791 	15.690.706" . 

Aantal 	 423 	 440 	 370 	 337 	 406 	127 	2.103 

• 111111  Cl  
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24.3.2 Maatregelen, schikkingen en transacties 

In label 68 wordt een overzicht gegeven van het aantal ontnemingszaken dat in behandeling is 

genomen en de afhandeling daarvan op arrondissementsniveau. Het aantal ontnemingszaken in onder-

zoek vertoont nog steeds een opwaartse lijn. Het aantal door de rechtbanken afgedane zaken heeft zich 
na de stijging in 1996 (van bijna 70%) vrijwel gestabiliseerd. De door Nelen/Sabee geopperde moge-

lijkheid dat 'de pogingen om het stuwmeer aan in behandeling zijnde ontnemingszaken weg te werken 

zouden leiden tot een substantieel groter aantal opgelegde ontnemingsmaatregelen' (1998, 73) is in dat 

opzicht niet gebleken. 

Niet alle ontnemingszaken worden afgedaan via de rechtbank. Een aantal zaken wordt afgedaan via 

een schikking of een transactie. Over de jaren 1985 tot en met 2000 bedraagt het percentage dat op deze 

wijze is afgedaan gemiddeld 7% van het aantal zaken dat gewoon afgedaan is via de rechtbank. 
Bezien wij dit percentage over de jaren heen, dan is een lichte stijging te constateren van het aantal 

zaken dat via schikking/transactie is afgedaan ten opzichte van wat via de rechtbank is afgedaan. 

Kijken wij naar de waarde van de door de rechtbank opgelegde ontnemingsmaatregel dan is een 

sterke stijging (2,5 keer zoveel) te constateren in het jaar 2000. Tevens blijkt ook het jaar 1997 een pick 

te kennen. De jaren 1998 en 1999 blijven duidelijk achter in het bedrag van de opgelegde ontnemings-

maatregel. 
De verhouding tussen de waarde van de in ontnemingszaken opgelegde schikkingen en transacties in 

relatie tot de door rechtbank opgelegde ontnemingsmaatregel, laat over de jaren 1995 tot en met 2000 

geen duidelijk verband zien. Over de peilperiode bedraagt de waarde van de ontnemingszaken die via 

schikking/transactie zijn afgedaan 13% van de waarde van de opgelegde ontnemingsmaatregel. Deze 

verhouding is hoger dan die tussen het aantal zaken, wat kan betekenen dat verhoudingsgewijs in gro-

tere zaken waar het om meer geld gaat eerder wordt geschikt. 

TABEL 68: AFDOENING ONTNEMINGSZAKEN 1995-2000 

1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	1995 -2000 

Ontnemingszaken in onderzoek 	1.115 	1.475 

Ontnemingszaken door de 	 548 	 932 

rcchtbank afgedaan 

2.499 

990 

2.444 

960 

2.617 

1.041 

2.961 

1.017 

13.111 

5.488 

Aantal transacties en schikking 	 27 	 63 	 54 	 66 	 61 	 104 	 375 

van deze zaken 

Percentage schikkingen/transactics 	 5% 	 7% 	 5% 	 7% 	6% 	10% 	 7% 

Hoogte van opgelegde 	 16.880.503 	33.581.128 	51.754.829 	40.668.482 	39.103.468 	101.610.924 	283.599.334 

ontnemingsmaatregelen (in f) 

Hoogte van schikkingen en/of 	2.946.701 	1.593.467 	5.695.399 	2.720.745 	9.173.790 	15.960.570 	38.090.672 

transacties (in f) 

Percentage hoogte van 	 17% 	 5% 	11% 	 7% 	23% 	16% 	 13% 

schikkingen/transacties van 

hoogte ontnemingszaken 

Zaken waarin hoger beroep is 	 217 	 306 	315 	340 	398 	 426 	2.002 

ingesteld 

467 



• OITOI GIBW.11.1S BEKTND. 

TABEL 69: AANTAL ONTNEMINGSZAKEN OVER DE PERIODE 1995 - 2000 OP RESSORTSNIVEAU 

• 'MVII .101.1 ENS /UN 111.0 11TS BESCHEICIIA 11.1 OVER DE JAREN 1098-2000 

24.3.3 Opgelegde betalingsverplichtingen 

Van num 4.000 zaken is bekend wat het vonnis in de ontnemingszaak is geweest. Ten tijde van het 

onderzoek van Nelen/Sabee was in 82% van dc zaken sprake van cen opgelegde betalingsmaatregel van 

minder dan f 25.000,-. Ten tijde van onze evaluatie bedrocg dit percentage 78%. 

TABU. 70: HOOGTE VAN DE OPGELEGDE BETALINGSVERPLICHTINGEN (IN (IN f) IN EERSTE AANLEG OVER 

1995-2001 (RELATIEF EN ABSOLUUT) 

Opgelegd N5'N'V 

Instroomjaar 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	Totaal 	Totaal 

in % ahsoluut 

tot 1.000 

1.000- 10.000 

10.000 - 25.000 

25.000 - 100.000 

100.000 - 1.000.000 

ineer dan 1.000.000 

7 	6 

50 	56 

17 	/6 

16 	15 

8 	6 

1 1 

6 

51 

18 

16 

8 

1 

6 

51 

21 

15 

6 

9 

56 

17 

13 

4 

0 

7 

64 

15 

12 

7 

53 

18 

15 

7 

1 

278 

2.172 

725 

620 

271 

31 

l'otaal* 99 100 100 100 99 99 101 4.097 

. 1)0011AFRONDENG TELLEN DII INCA AGES N1ET ENACT TOT 100 OP 
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468 

Totaal aantal vorderingcn or 	 419 	617 	554 	628 	 642 	2.860 

alilocning in handen gcsteld 

van het 0113 

Tbtaal bedrag vorderingcn 	 • 	6.469.166 	8.045.595 	6.268.366 	8.874.335 	18.000.328 	47.657.790 

ter afdoening in handen gesteld 

van het CJIB (in f) 

Tulsa! bedrag door het CJIB 	912.634 	696.301 	1.869.600 	2.406.777 	3.498.371 	4.698201 	13.169250 

aigedane vorderingen (in f) 

E11272 

1996 	1997 

EMS 998 2000 	1995-20011 

Zaak in behandeling 	 131 	207 	359 	228 	279 	340 	1544 

Zaak door Hof afgedaan 	 81 	167 	257 	285 	253 	117 	1160 

Maatregelen waartegen eassatic 	33 	42 	66 	79 	 78 	 57 	355 

is ingesteld 

Vorderingen ter afdoening in 

kande]) gesteld van het CHB* 

Waarde vorderingen ter afdoening in 4.308.733 8.910.703 9.311.590 22.531.026 

handen gesteld van het CJIB* (in j) 
Getneasseerd door het CJ1B door 	 1.009.190 	1.290.082 	3.357.598 	5.656.870 

de ressonparkettent  (in f) 

140 	225 	126 	491 



Daarnaast hebben wij vergeleken in hoeverre de voordeelsinschatting van het OM overeenkomt met 
de werkelijk opgelegde maatregel door de rechtbank. Een analyse over de jaren 1996 tot en met 2001 

geeft aan dat naarmate het geschat wederrechtelijk verkregen voordeel toeneemt, er relatief gezien een 
groter verschil ontstaat ten opzichte van de opgelegde betalingsverplichting (zie Tabel 71). Onder de 

f 1.000,- komt de opgelegde maatregel in 96 % overeen met het geschatte voordeel. Bij zaken waarbij 

het wederrechtelijk verkregen voordeel op meer dan f 1 mm. was er slechts in 42% overeenstemming 

met de opgelegde maatregel. 

TABEL 7 1 : GESCHAT WEDERRECHTELIJK VOORDEEL (OM) T.O.V. OPGELEGDE BETALINGSVERPLICHTING 

(1996-2001), ABSOLUUT EN IN % 

C1■9n, Oin 

Opgelegde 
ate LEO) 

EbalaienNigh1eh5311 0:0 
BM& REM 23§.= 110&4121. MIT OM 

OW® AMRD OWN 11.(5=10 tl1XgN10)08 (R2Dei &mama 

littGarf 

Onbekcnd 

tot 1.000 

1.000 - 10.000 

10.000 - 25.000 

25.000- 100.000 

100.000 - 1.000.000 

meer dan 1.000.000 

8 	36 	8 	24 	16 	8 	100 	25 

96 	4 	 100 	23 

12 	88 	0 	 100 	1.710 

4 	50 	46 	0 	 100 	818 

2 	22 	30 	46 	0 	 100 	936 

2 	9 	11 	34 	45 	0 	101 	519 

2 	 2 	6 	48 	42 	100 	66 

Totaal 7 	53 	18 	15 	7 	1 	101 	4.097 

* DOOR AFRONDING TELLEN DE PERCENTAGES NIET ENACT TOT 100 OP 

I3R0N: COMPAS PARKET GENERAAL 

Bezien wij de afdoening op ressortniveau, dan blijkt een stijging in het aantal zaken dat is afgedaan 

merkbaar voor de jaren 1996 en 1997. De door Nelen/Sabee over 1997 gesignaleerde grote toename van 

het aantal ontnemingszaken in behandeling, wordt in 1998 een heel eind terug gebracht. Vanaf 1999 is 

overigens wederom een stijging van het aantal zaken in behandeling waarneembaar. 

TABEL 72 : AANTAL ONTNEMINGSZAKEN OVER DE PERIODE 1995 - 2000 OP RESSORTNIVEAU 

DON 998 SO= 
Zaak in bchandeling 	 131 	207 	359 	228 	279 	340 

Zaak door Hof afgedaan 	81 	167 	257 	285 	253 	117 

Maatregelen waartegen cassatie 	33 	42 	66 	79 	78 	57 

is ingesteld 

BROW BOOM, JAARovuzicirrEN 

24.3.4 Executie 
De laatste fase in de afdoening betreft de incasso van opgelegde betalingsverplichtingen door het 

CJIB. Het aantal aan het CJIB aangeboden zaken is vooral in 1997 en in 1999 gestegen met respectie-

velijk 65% en 23%. Daarria is de instroom gestabiliseerd. Het aantal door het CJIB afgedane zaken ver-

toont vanaf 1997 een daling. in eerste instantie lijkt die toe te schrijven aan de genoemde stijging van 
het aanbod. Maar ook in absolute zin neemt het aantal afdoeningen af; ook over de jaren waarin de 

instroom niet is toegenomen. 

469 



TABEL 73: 'LAKEN AANGEBODEN EN AFGEDAAN PER 30 APRIL 2001 

1131110 	 trued nataCIM 

O&M 	 &fag 	GM  lopende an 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

468 

772 

690 

849 

823 

273 

242 

412 

364 

361 

322 

85 

52 

53 

53 

43 

39 

31 

Totaal 3.875 1.786 46 

CRB 

TABEL 74: WAARDE AANGEBODEN EN AFGEDANE ZAKEN PER 30 APRIL 2001 (IN f) 

Wt211030111$0112Th 	MCERibtanit9 

&ChM 	 ffitglaIED EOM fl 
WOW CED 

1996 	 11.010.306 	 4.011.272 	 36 

1997 	 21.279.852 	 3.313.107 	 16 

1998 	 9.935.823 	 3.338.893 	 34 

1999 	 17.447.887 	 3.356.177 	 19 

2000 	 30.024.684 	 3.360.089 	 11 

2001 	 6.939.260 	 848.588 	 12 

Totaal 	 96.637.812 	 18.228.126 	 19 

BRoN: CAB 

Uit tabel 73 blijkt dat over de jaren 1996 tot en met 1998 ruin) 50% van het aantal zaken is afge-

daan. Wordt het aantal afgedane zaken vcrtaald naar de waarde van deze zaken (tabel 74) dan blijkt dat 

over 1996 tot en met 1998 gemiddeld nog maar cen kleine 29% is afgedaan. Blijkbaar vragen met name 

die zaken waar de waarde van her te ineasseren bedrag hogcr is ecn langcre afdoeningstermijn. 

De totale waarde van de zaken die door het CJIB jaarlijks wordt afgedaan is vrijwel stabiel. 

TAI3EL 75: AANGEBODEN ZAKEN CJIB WEL/NIET BETALINGSREGELING IN % (8=3875) 

IER3 	CCU 	CD 	0= 	8110D 	alt0 	WEED 
Ja 	 25 	24 	27 	30 	29 	31 

Nee 	 75 	76 	73 	70 	71 	69 	72 

Totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

ARIA: CRIB 

De mate waarin gebruik gemaakt wordt van een betalingsregeling is in de loop der jaren licht gestegen. 
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TABEL 76: AFDOENINGSTERMIJN AANGEBODEN ZAKEN CJIB NAAR INSTROOMJAAR 1996 -2001 ON %) 

1996 	1997 

(n=468) 	(n=772) 

1998 	1999 	2000 

(n=690) 	(n=849) 	(n=823) 

2001 	Totaal 

(n=273) 	(n=3875) 

Binnen 3 maanden 	12 	20 	16 	13 	11 	21 

Tussen 3 en 6 maanden 	3 	3 	3 	3 	11 	5 

Tussen 6 en 12 maanden 	4 	4 	7 	10 	11 	5 

Tussen 1 en 2 jaar 	8 	6 	10 	12 	7 

Tussen 2 en 3 jaar 	8 	8 	11 	6 

Tussen 3 en 4 jaar 	7 	8 	6 

4 jaar of meer 	10 	3 

Nog lopend 	 48 	47 47 57 61 69 

15 

5 

7 

8 

6 

4 

2 

54 

Totaal 100 99 100 101 101 100 101 

* DOOR AFRONDING TELLEN DE PERCENTAGES NIET EXACT ToT I 00 OP 

BRON: CJIB 

Ondanks het feit dat in de jaren 1999 tot en met 2001 het aantal nog lopende zaken verhoudingsge-

wijs hoger ligt, kan toch geconstateerd worden dat het aantal zaken dat binnen een jaar wordt afgedaan 

hoger wordt. In 1996 werd 19% van het aantal zaken binnen een jaar afgedaan, in de jaren 2000 en 2001 

bedraagt dit percentage 31% van het totaal aantal aangeboden zaken 

Tot slot werd de relatie verkend tussen het al dan niet leggen van conservatoir beslag en de afdoe-

ningstermijn. Van de zaken waarin over de periode 1996 tot en met 30 april 2001 conservatoir beslag 

werd gelegd (615) werd 20% afgedaan binnen drie maanden en 8% binnen drie tot zes maanden. Voor 

de zaken waarin geen conservatoir beslag werd gelegd (3.260) bedroegen deze percentages respectic-

velijk 14% en 4%. Er lijkt derhalve sprake van een positief verschil. Boven een afdoeningstermijn van 

zes maanden is het effect niet waarneembaar. 

24.4 Conclusie 

Aan het begin van dit hoofdstuk zijn de conclusies uit de evaluatie van de ontnemingswetgeving 
samengevat. Volgens dezelfde systematiek en met dezelfde invalshoeken geven wij in deze laatste para-

graaf de conclusies weer op basis van ons evaluatieonderzoek. 

1. Net  als in 1998, bestaan er ook nu nog grote verschillen tussen de arrondissementsparketten, afge-

meten naar: 

• de mate waarin prestatieafspraken zijn gehaald voor wat betreft het in te stellen aantal; 

• ontnemingsvorderingen; 

• de mate waarin gebruik is gemaakt van conservatoir beslag; 

• de gemiddelde hoogte van het geschat wederrechtelijk verkregen voordeel. 

De verschillen zijn in de afgelopen jaren niet kleiner geworden. 

2. De grootste toename van het aantal ontnemingsvorderingen heeft plaatsgevonden van 1995 op 1996 
(+21%), Daarna is de stijging veel minder groot tot een afnarne van 1998 op 1999 (-7%). Van 1999 

op 2000 is het aantal vorderingen weer gestegen(+16%). Het aantal vorderingen in 2000 was ander- 
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half maal zo groot als in 1995. 

3. De totale som van de jaarlijks opgelegdc ontnemingsmaatregelen is sinds 1995 tocgenomen met 

501%. De grootste toename vond plaats in het jaar 2000. 

4. Het aantal ontnemingszaken dat wordt geschikt of getransigeerd is sinds 1995 verdubbeld tot 10% 

van de ontnemingszaken in het jaar 2000. De totale sona van de transactie-/schikkingsbedragen is 

sinds 1995 toegenomen met 442% tot bijna f 16 mm. in het jaar 2000. 
5. Ontnemingszaken hcbben voomamelijk betrekking op drugsdelieten (46% in het gebroken jaar 

2001) en op diefstal (30% in het gebroken jaar 2001). Het aandeel van drugsdelicten is ten opzich-

te van 1996 gestegen net 12%. Het aandeel van fraude en bedrog is min of meer constant. 

6. Het ontnemingsinstrumentarium wordt vooral ingezet in re1atief kleine zaken. Gemiddeld over 

1996-2001 bcdroeg in 62% van de aanhangig gemaakte ontnemingsvorderingen het berekende 

WVV minder dan f 25.000,-, in 14% lag het tussen de f 100.000,- en f 1 mm. Boven het miljoen 

wad berekend in gciniddeld 2% van de gevallen. 

7. Bij ontnemingsvorderingcn onder de f 1.000,- correspondeert (over 1996-2001) in 96% het bedrag 

van de vordering van de OvJ net de rechterlijke uitspraak. Bij vorderingcn boven de f 1 mm. 
bedraagt dit 42%. Van de opgelcgde betalingsverplichtingen heeft 60% betrekking op de categoric 

tot f 10.000,-. 

S. Gerekend over de periode 1996 tot en met 30 april 2001 was van de aan het CJIB overgedragen 

zaken 46% afgedaan. Naar waardc gerekend, was 19% van de opgelegde ontnemingsmaatregelen 

geind. 

9. In 23% van de ontnemingszakcn is over 1996 tot en met 30 april 2001 gebruik gemaakt van moge-

lijkheid om voorwcrpen in conservatoir beslag te nemen. 

De afgclopen jaren hebben in het teken gestaan van intcnsivering van de ontnemingsinspanningen. 

Ten opzichte van de conclusies uit de evaluatie van de ontnemingswetgcving is er dcsondanks weinig 

veranderd. De ontnetningsresultaten stellen teleur en de afdoeningstermijn van een groot deel van de 

ontnemingszaken is erg lang. 
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Zaak Lyon 

In 1998 zijn voor een criminele organisatie, met een hoofdverdachte vier SFO's ingesteld. Het betrof primair handel en 

transport in hasj. Het onderzoek dat aanvankelijk gestart was als een middenonderzoek, werd later overgedragen aan 

de regionale recherche. Uit onderzoek bleek dat de verdachte verantwoordelijk was voor een reeks van nationale en 

internationale hasjtransporten, waarbij eveneens op grote schaal witwaspraktijken aan het daglicht kwamen. Ondanks 

het feit dat de verdachte al meerdere malen opgepakt was, continueerde hij iedere keer zijn activiteiten. 

De verdachte deed investeringen (vanuit misdaad) in BV's waarvan de aandelen in het bezit waren van hem of zijn echt-

genote. Het wederrechtelijk verkregen voordeel werd aangewend om de bedrijfsvoorraad auto's ondergebracht in diver-

se rechtspersonen (autobedrijven) te financieren. Naar deze BV's zijn SFO's ingesteld vanuit het strafbare felt heling. 

Conservatoir beslag werd gelegd op alle waardebezittingen (een groot aantal auto's, bankrekeningen, sieraden alsme-

de de nodige contanten) van de hoofdverdachte en de betreffende rechtspersonen (in totaal voor f 1.9 miljoen). 

Diverse handlangers die in opdracht van de hoofdverdachte zich bezig hadden gehouden met hasjtransporten zijn 

gehoord en hebben dientengevolge verklaringen afgelegd. Onder andere bleek dat de vertransporteerde hasjladingen 

verborgen zaten in legate ladingen (dekladingen). Gedurende de periode van onderzoek zijn diverse transporten onder-

schept en is daarbij voor ruim 6000 kilo aan hasj in beslag genomen. 

Resultaten: 

Uiteindelijk hebben de strafrechtelijk financiele onderzoeken (SFO's) voldoende aan kunnen tonen aangaande de ver-

mogenswaarde van de verdachte, als ook het wederechtelijk verkregen vermogen vanuit de gepleegde misdrijven. Valse 

verklaringen van verdachte, waarbij aangegeven werd dat hij schulden had aan een buitenlandse criminele organisatie, 

konden worden ontzenuwd door deskundig financieel speurwerk. 

Het wederechtelijk verkregen voordeel a f 2,3 miljoen, kon worden vastgesteld door: 

• het berekenen van de opbrengst van de hasjtransporten naar aantal getraceerde transporten, het daarbij behorende 

gewicht en de opbrengst per kilogram; 

• in mindering: Betalingen aan medeverdachten; 

• in mindering: Nagetrokken kosten voor dekladingen. 

Het feit dat veel geld was ondergebracht in BV's was hierbij een complicerende factor. Met het BOOM en de 

Landsadvocaat heeft hierover nog uitgebreid overleg plaatsgevonden. 

Toch heeft dit speurwerk niet geresulteerd in een ontnemingszaak, maar is er een schikking getroffen van 1,9 miljoen 

(gelijk aan het in beslag genomen bedrag). Hierdoor zijn ook problemen ten aanzien van de bewijsvoering, waarin aan-

getoond diende te worden dat de rechtspersonen onderdeel uit maakten van de criminele organisatie, voorkomen. 

Een bijkomend opmerkelijk gegeven is, dat het resultaat van deze zaak, die in eerste aanzet een ontnemingszaak was, 

waarbij zowel conservatoir beslag was gelegd alsmede een aantal SFO's waren ingesteld, bij het opvragen van gegevens 

uit Compas niet als ontnemingsresultaat bovenkomt. Dit houdt verband met de gesloten schikking. Per arrondissement 

(en soms zelfs per officier) blijkt verschillend te worden omgegaan met de registratie van de ontnemingszaak als deze 

resulteert in een schikking (alleen de strafzaak wordt dan geregistreerd). 
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Hoofdstuk 25 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De probleemstelling en onderzoeksvragen van waaruit de evaluatie is vertrokken betreffen in feite 

twee objecten van onderzoek: het project FR en het IFT-concept. Voor wat betreft het IFT-concept 

geldt de evaluatie als eindevaluatie nadat het tussentijds in 1999 al was doorgelicht. Voor het pro-

ject FR betreft het een evaluatie. Op de dubbele probleemstelling wordt tot slot van deze evaluatie 

ingegaan. Afgesloten wordt met vier belangrijke aanbevelingen. 

25.1 De probleemstelling 

Er zijn in dit rapport veel pagina's gebruikt om de grote verscheidenheid van het Project FR te 

beschrijven en te voorzien van reflectie. In de vonn van een slotbeschouwing koinen wij terug op de 

oorspronkelijke probleemstelling zoals die ten grondslag heeft gelegen aan deze evaluatie. 

I. In hoeverre is het gelukt 0171 financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen? 

2. In hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? 

3. Welke positieve en/of negatieve (neven)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur (inrichting 

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

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

hoek fraudebestrijding? 

Beantwoording van de probleemstelling komt neer op het beantwoorden van de vraag naar de effec-

tiviteit van het project. Die effectiviteitsvraag benaderen wij conform het in hoofdstuk 3 gelntroduceer-

de modulaire basismodel voor de evaluatie van projectorganisaties, aan de hand van drie indicatoren: 

• oordelen over de vorderingen of uitkomsten van het project door respectievelijk de 

machtscentra/opdrachtgevers, de betrokken projectleden/deskundigen en het veld; 

• plan-realisatie ratio's: verhoudingsgegevens tussen planning/begroting en wat werkelijk was beno-

digd in termen van bijvoorbeeld personeelscapaciteit en doorlooptijd; 

• de mate van feitelijke implementatie van financieel rechercheren, en wat ennee werd beoogd. 

25.2 Integratie van financieel rechercheren 

25.2.1 Oordelen betrokken partijen 

Bij de keuze voor de overkoepelende doelstelling van het project FR is niet gedefinieerd wat er 

exact onder moest worden verstaan. Dat maakt het lastig om achteraf vast te stellen in hoeverre de mate 

van integratie ook daadwerkelijk, al dan niet door het project FR, is beInvloed. Uit reconstructie van wat 

destijds o.a. werd verstaan onder de doelstelling blijkt dat vooral neer te komen op het creeren van orga-

nisatorische randvoorwaarden. Als verschijningsvormen worden daarvan in de aanbevelingen van het 

Eindrapport FR de volgende zaken zichtbaar: 

• de aanpak door politic en OM van de horizontale fraude binnen een team; 

• de oprichting van expertisecentra van politic en OM; 

• de gezamenlijke ontwikkeling van opleidingen door SSR en LSOP; 

• het aanwijzen van het zelfstudiepakket op niveau 3 als verplichte leerstof voor politic en OM; 
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• het opzetten van projecten als Met Kcnnis Bestrijden (waarin marktpartijen, politic en OM samen 

hebben opgetrokken); 

• het op nationaal niveau organiscren van hoogwaardige expertise voor politic en OM; 

• de ontwikkeling van een gezamenlijkc standaard voor politic, OM, BOD'en en wetenschappelijke 

instellingen voor de opslag van gegevens; 

• het als politic met BOD'en en OM ontwikkelen van een gestandaardiseerde vorm van case-scree-

ning en dergelijke; 

• de implementatie van multidisciplinaire teams. 

Nemen we de opvattingen uit het veld als uitgangspunt dan verstaat men onder integratie in de hand-

havingsketen vooral samenwerking en afstemming. Verschillende actorcn geven aan deze begrippen een 

verschillende bctekenis. Desondanks zijn alle groepen respondenten van zowel de marktpartijen, poli-

tic, OM. BOD'en en departementen van mening dat Cr per peildatum onvoldoende sprake was van inte-

gratie van financieel rechercheren in dezc betekenis. Meer of minder indiceren deze groepen van 

respondenten dat aan de hand van: de onderlinge gegevensuitwisseling, daadwerkelijke participatie van 

verschillcnde partijen in opsporingsonderzocken, het gebruik maken van elkaars deskundigheid, het let-

terlijk geven van openheid van zaken, het erkennen van belangenverschillen tussen partijen, de afstem-

ming van gedragslijnen van dc verschillende partners op elkaar, de opvolging van aangiften, de veran-

kering van financieel rechercheren in de regiokorpsen, de afstemming van preventie en repressie, de 

aandacht voor de executie in de opsporingsfase, de staring op de keten en de red van de ZM in de keten. 

Met name respondenten van politic en OM vinden dat het financieel rechercheren in de praktijk en 

ook in het project FR, tcveel gelijk wordt gcsteld aan de bestrijding van financieel-economische crimi-

naliteit. In de prioritering ten opzichte van andere delictsoorten scoort financieel-economische crimina-

1 iteit bag. 

25.2.2 Verhouding plan en realisatie 'Integratie financieel rechercheren' 

De belemmcrende factoren waaraan het gebrek aan gecoordineerde acties om ft nancieel reeherehe-

ren te geven, bctroffen een aanname waarop het gchele project is gebasecrd. Die aanname was 

niet compleet. De gevraagde aandacht voor opleidingen bijvoorbeeld gaat nit van de gedachtc dat het 

aan kennis schort. Maar ten onrechte is verondersteld dat het beschikken over kennis de enige voor-

waarde is voor toepassing. Het onderzoek !evert bet beeld op dat, ondanks kennis, medewerkers om 

andere redcnen nict over gaan tot toepassing. De redenen daarvoor liggen vooral in de beleving van 

politiemensen, dat financieel rcchercheren inbreuk maakt op de dagelijkse routine en extra tijd vergt. 

Integratie van financieel rechercheren vraagt een lange adem. Al vanaf 1988 wordt gctracht ontne-

ming onder de aandacht te brengen van de partners in de handhavingsketen. Anno 2001 blijken de resul-

taten daarvan nog steeds teleurstellend; alle intensiveringsinspanningen ten spijt. Het verschil tussen 

plan en realisatie is op dit terrein van financieel rechercheren het grootst. 

25.2.3 Feitelijke implementatie 

Ann de hand van de beleidsplannen en jaarrapportages van de politieregio's is vooral met ingang 

van het jaar 2000 een toenemendc aandacht waar te nemen voor de aspectcn die samenhangen met 

financiecl rechercheren. Maar die ontwikkeling geldt niet de aanpak van financieel-economische crimi-

naliteit. Die komt in de meeste planncn niet als speerpunt voor. 
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Bij het OM is een toename van de aandacht voor financieel rechercheren alleen te bespeuren in een stij-
ging van de opleidingsdeelname van met name parketsecretarissen. 

Het financieel rechercheren is nog niet geland op de werkvloer binnen de politic. De evaluatie wijst 

uit dat er op zijn minst in de beleving van medewerkers uit de basispolitiezorg weinig ruimte bestaat om 

aandacht te geven aan financieel rechercheren. Het breekt in op de routineprocessen en kost extra tijd. 

Bij de algemene recherche is het bewustzijn van het nut van financieel rechercheren vergroot. Het is niet 
!anger toevallig dat in onderzoeken van enige importantie gebruik wordt gemaakt van financieel recher-

cheren. 

Respondenten van zowel politic als OM signaleren een groot verschil tussen hetgeen betreffende 

ontneMing aan wederrechtelijk voordeel door de politic wordt berekend en wat door de officier van jus-

titie wordt gevorderd. De politic geeft aan dat dit demotiverend werkt op het gebruik van dit deel van 

het financieel-technisch instrumentarium. Het OM verklaart het verschil uit de niet sluitende onderbou-

wing van een aantal berekeningen door de politic waardoor ze onhoudbaar zijn op een zitting. 

Als belangrijkste resultaat van de jaren 1996-2001 noemen respondenten dat het financieel recher-

cheren op de agenda is gezet. Dat er een bewustzijnsniveau is ontstaan dat financieel rechercheren een 

waardevolle toevoeging is aan het bestaande instrumentarium. De bijdrage van financieel rechercheren 

is niet altijd direct aanwijsbaar omdat het als instrument integraal in met name de grotere onderzoeken 

wordt meegenomen. 

De organisatorische resultaten verschillen per politieregio. In de meeste gevallen is er sprake van 

taakaccenthouders financieel rechercheren op het niveau van de algemene recherche binnen de distric-

ten. Op regionaal niveau zijn binnen de recherchedivisies vrijwel in alle regio's financieel rechercheurs 

en financieel deskundigen te vinden. Hun taak bestaat voor een deel uit ondersteuning van de districten, 

en voor het overige uit het participeren in regionale rechercheonderzoeken. Bij veel van de CIE's zijn 
specialisten toegevoegd op het terrein van financieel rechercheren. 

Ook buiten de politic zijn initiatieven waar te nemen om financieel rechercheren organisatorisch in te 

bedden. Voorbeelden daarvan zijn het Financieel Expertisecentrum (FEC), maar ook de ontwikkeling 

van de particuliere forensische dienstverlening. 

25.3 Bijdrage van het Project Financieel Rechercheren 

25.3.1 Oordelen betrokken partijen over het project FR 

Zonder uitzondering achten respondenten de gekozen doelstelling om binnen drie jaar financieel 

rechercheren te integreren in de handhavingsketen te ambitieus. Ook in vijf jaar (de uiteindelijke loop-

tijd van het project FR inclusief verlengingen) acht men de doelstelling niet haalbaar. Volgens velen was 

dat bij de keuze voor de doelstelling al duidelijk. Er is om die reden ook niet al te zwaar aan getild. 

Anders dan om het project op koers te houden, heeft de doelstelling vooral gediend als missie voor het 

project FR. 

Gezien hun keuze bij de start van het project, was de veronderstelling dat met realisatie van de sub-

doelstellingen de algemene doelstelling tevens zou zijn bereikt. Aan de keuze voor doelstellingen heeft 
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gecn gcdegen probleemanalyse ten grondslag gelegcn. Dat is des tc opvallender omdat binnen de RvHc 

voorafgaande aan de start van het project FR, al herhaaldelijk het knelpunt was gesignaleerd dat poll-

tieregio's afspraken om ernst te maken met het geven van inhoud aan financicel rechercheren onvol-

doende nakwamen. Er is te weinig tering getrokkcn nit de moeizaam vcrlopen pogingen die vooraf-

gaande aan het project FR al waren gedaan, on FR onder de aandacht van politic en OM te brengen. 

Met het oog daarop is de overkoepelende doelstelling te instrumented vertaald. De veronderstclde rela-

tic tussen de aanbevelingen en de overkocpelendc doelstelling was op weinig gcbaseerd. Naast (en nict 

in plaats van) de instnimentele doelstelling had Cr nicer aandacht moeten uitgaan naar de complexitcit 

van het veld waarbinnen werd gcopereerd, bestaande nit tal van verschillende branches met bun eigen 

ontwikkelingsgeschiedenis en belangen. 

Het veld buiten de marktpartijen is van mening dat de nadruk van het project [eyed is gelegd op de 

aanpak van financiecl-economische criminaliteit. Met name de aandacht voor de bestrijding van hori-

zontale fraudc is dominant geweest. Dat is naar hull oordcel ten koste gcgaan van de aandacht voor 

financicel rechercheren als instrument. 

Het project FR wordt gezien als een impuls voor de ontwikkeling van het financieel rechercheren 

waardoor mede een onomkeerbaar effect is ontstaan. Ook na beeindiging van het project wordt ver-

wacht dat de ontwikkelingslijn zich, zij het minder onder centrale aansturing, zal voortzetten. 

Naar de mcning van vecl respondenten heeft het projectburcau voor een onmogelijke opgave 

gestaan. De doelstelling was naar de mcning van vrijwel alien die met het projectbureau te maken heb-

ben gehad onhaalbaar. Het optreden van de vertegenwoordigers van het projectbureau en de projectlei-

ding in het bijzonder. om  het desondanks voor elkaar te krijgen heeft breed in het onderzoeksveld 

respect afgcdwongen. Het projectbureau staat voor wat betreft de uitvoering van zijn taak hoog in aan-

zicn vanwege: 

• de persoonlijke inzet van medewerkers; 

• het vemiogen om het totaal van actics te overzien en te coordineren; 

• de snelheid van werken; 

• de grote hocveelheid hooi die op de vork is genomen; 

• de loyaliteit aan de docIstellingen van het project; 

• het grote netvverk dat wordt beheerd; 

• de belangrijke verbindende factor tussen de IFT's. 

De bijdrage van het project komt vooral tot lining in de vcrvulde rollen van het projectbureau als 

katalysator, arbiter, en intornediair. De overwegend dialectische aanpak ontmoet begrip vanwege het 

ontbreken van zelfstandige bevoegdheden voor het projcctbureau, maar had op bepaalde momenten vol-

gens cen deel van het veld nicer directief mogen zijn. 

Ecn deel van de respondenten had meer inhoudelijke inbreng van de stuurgroep en het projectbu-

reau vcrwacht in de totstandkoming van het fraudebeleid. 

25.3.2 Plan - realisatie ratio's project financieel rechercheren 

Voor het moeizame verloop van cen aantal ontwikkelingen en de daarrnee samenhangende late en 

gedeeltelijke oplevering van projectrcsultaten bestaat minder begrip nit het veld. Het betreft met name 
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de ontwikkeling van opleidingen en de ontwikkeling van toegepaste instrumenten voor financieel 

rechercheren. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen hebben beide activiteiten ongeveer twee jaar 

vertraging opgelopen. Als gevolg daarvan zijn ook veel minder medewerkers opgeleid dan aanvanke-

lijk werd beoogd. 

Het heeft ontbroken aan planning en sturing op de projectactiviteiten, waardoor de kans op over-

eenstemming tussen plan en realisatie is verkleind. Er is door de implementatiestuurgroep te weinig 
regie gevoerd op een aantal vraagstukken die zich in het project hebben voorgedaan waaronder de hier-

voor genoemde. Voor het merendeel van de stuurgroepleden was de afstand tot de projectuitvoering ook 

te groot. Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat het project FR kon uitwaaieren tot een breed scala 

aan gelijktijdig lopende processen. 

Naast de overkoepelende doelstelling, kende het project een aantal subdoelen. 
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 politie, BOD'en en Justitie; 

• met de private sector; 

• met partners in het buitenland; 

• met de vakdepartementen; 

• alle overige relevante partners. 

3. Het (doen) ontwikkelen van methoden om optimale gegevensuitwisseling te verzekeren, gebaseerd 

op de onder punt 2 gestelde communicatie. 

4. Het ontwikkelen (mogelijkerwijze samenbrengen) van een opleidingstraject dat de noodzakelijke 

deskundigheid garandeert om te komen tot volwaardig financieel rechercheren. 

5. Het ontwikkelen van methoden van financieel rechercheren. 

6. In nauw overleg met de afdelingen wetgeving van de diverse ministeries zorgdragen voor ontwik-

kelen en /of aanpassen van wet- en/of regelgeving. 

7. Het doen ontwilckelen en stimuleren van preventieve maatregelen.. 

Wanneer deze subdoelen worden gezien als het plan, dan is er voor wat betreft de doelen genum-

merd 4, 5, 6 en 7 een groot verschil met de realisatie. De realisatie van het derde subdoel heeft zich voor-

al beperkt tot de ontwildceling van het FRIS. Doel nummer 2 heeft op tal van manieren plaatsgevonden 

middels het bijeen brengen van vertegenwoordigers van diverse organisaties. De reguliere politieregio's 

en arrondissementsparketten zijn daarin minder betrokken. Op het buitenland hebben de inspanningen 

van het project FR zich niet gericht. Naar het eerste doel is de meeste aandacht van het project uitge-

gaan. 

De stuurgroep en het projectbureau hebben naar het oordeel van een groot deel van het veld te wei-

nig gestuurd op de realisatie van het project conform de, overigens steeds wisselende, opleverdatums. 

De personeelscapaciteit van het projectbureau, maar ook van derden voor de ontwikkeling van bijvoor-

beeld opleidingen, stond niet in relatie tot de omvang van de projectactiviteiten. De doorlooptijd van 

processen heeft men als gevolg van de instrumentele benadering van het project onderschat. Men heeft 

steeds geleefd op de hoop en verwachting dat het goed zou komen. 
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De door het deelproject Georganiseerde Criminaliteit gesignaleerde ondcrstromen (zoals bij voor-

beeld elementen van de politiecultuur) zijn verder in het project FR nauwelijks betrokken en evenmin 

vcrtaald in de veranderkundige opzet van het project. Het project heeft de aandacht teveel geconcen-

treerd op de bovenregionale partijen (IFT's en OM-fraudeteams) en de vertegenwoordigers van koepels 

uit de marktsector. 

Het project 

Het fundament van bet project wordt gevormd door de opdracht van de Raad van 

Hoofdcommissarissen tot het uitbrengen van de nota Financieel Rechercheren (ACC, I 995a), wat later 

het vliegtuigjesrapport is gaan heten. De belcidsontwikkeling van het project FR is te typercn als een 

incrementeel proces. Er is bij de start in 1996 niet vertrokken vanuit een heldere probleemdefinitie 

annex projectplan en begroting. Met het project FR duidt men een aantal inspanningen aan die te maken 

hebben met het promoten van het financieel rechercheren. Het project heeft het kenmerk gekregen van 

'trial and error'. Als een rode draad loopt door het project de pragmatische wijze van werken. 

Gebruikmakend van wat voor de voctcn kwarn en situaties die zich aandienden, is het project uitge-

groeid tot een verzameling van deelprojecten en activiteiten. In die zin is een typering als projecten FR 

of het proces FR meer overeenkomstig de feitelijkheid. 

Dat is lastig geweest voor de projectbeheersing, maar gelijktijdig ook een maat voor het succes. Het 

is geen toeval nicer dat er icts aan financieel rechercheren wordt gedaan. Velen zijn er nice bezig. De 

mate waarin men daarop sturend kan werken is beperkt. Het water moet zijn eigen weg zoeken. In die 

zin is het ook goed om het project te eindigen. De borging zit in de gedeelde coOrdinatie die is ontstaan 

tussen het project en de vele betrokkenen in het veld. 

Doelstelling en vertaling in aanbevelingen 

De overkoepelende doelstelling voor het project FR was te ambiticus. De doelstelling stond zover 

af van de werkelijkheid dat ze van weinig waarde is geweest voor de operationalisering van het project. 

Als motto of missic om het belang van het project tot uitdrukking te brengen heal het wel gewerkt, zij 

het dat die tot op de peildatum van deze evaluatie heel verschillend is geinterpreteerd. Het project FR 

had niet kunnen slagen in de oorspronkclijke doelstelling. De voorwaarden voor effectiviteit waren 

daarvoor te weinig aanwezig. Het is aan de persoonlijkc inzet van mensen te danken dat men er zoveel 

van heeft =ten te maken. 

De aanbevelingen zijn tijdens het project FR in zoverre een eigen 'even gaan leiden, dat Cr bij de 

interpretatie niet altijd is teruggegrepen op de onderliggende motivering. Dat hceft er toe bijgedragen 

dat aanbevelingen deels een doe op zich zijn geworden. Ten opzichte van elkaar en het hoofddoel van 

het project zijn de aanbevelingen niet geprioriteerd. Aan de energieverdeling over de aanbevelingen in 

de implementatiefase is ook geen bewuste keuze vooraf gcgaan. Op het niveau van de deelprojecten zijn 

vrijwel alle aanbevelingen geadrcsseerd aan de projectleiding. Daardoor is het projectbureau teveel 

belast. De aanbevelingen uit het eindrapport zijn wel geadresseerd aan verschillende verantwoordelij-

ken, inaar zijn per saldo toch weer op het bord terecht gekomen van de projectleiding. 

Projectcondities 

Aan een aantal minimumvoorwaarden om het project te laten slagen is wel voldaan, aan een aan-

tal andere in mindere mate. De toegang tot de machtscentra was rechtstreeks en goed geregeld. De 
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samenwerking in het projectteam ging goed. Problematischer waren de geringe omvang van het pro-

jectteam en de lage urgentiebeleving in het veld. Om een project te kunnen beheersen zijn normen 

nodig. Maatstaven aan de hand waarvan de koers van het project kan worden bijgestuurd. Aan die maat-

staven heeft het ontbroken. 

Projecttaken 

Volgens vele respondenten heeft de stuurgroep te eenzijdig de nadruk gelegd op het totstandkomen 

van de structuur voor de bestrijding van de horizontale fraude en op randvoorwaarden als deskundig-

heidsontwikkeling. De inhoud van het fraudebestrijdingsbeleid (de inhoud van hetgeen met die struc-

tuur moest worden bereikt) is naar hun mening onvoldoende aan hod gekomen. 

Complicerend op de sturing hebben de verschillende verantwoordingslijnen gewerkt. Van de ontwikke-

I ingen in bijvoorbeeld de politieregio's en arrondissementsparketten is nagenoeg geen informatie tot het 

project doorgedrongen. 

Projectinrichting 

De projectstructuur was een ontwikkelstructuur. Het product daarvan bestond uit adviezen die for-

med l ter besluitvorming aan beslissers buiten die structuur moesten worden voorgelegd. De projector-

ganisatie was een coordinatiestructuur en geen lijnorganisatie met bevoegdheden. De [FT's konden bij-

voorbeeld niet rechtstreeks worden aangestuurd. 

De werkwijze tijdens het project is vooral gebaseerd op overleg en overtuiging. Wij hebben dit 

gekwalificeerd als een dialectisch proces. Dat past bij een situatie waarin niet wordt beschikt over 

afdwingende bevoegdheden. Maar zeker in de eerste jaren van het project was het projectbureau tot 

meer gelegitimeerd dan haar formele bevoegdheid reikte. Daarvan had meer gebruik kunnen worden 

gemaakt. 
De lange looptijd en de breedte van het veld waarin het opereerde hebben nadelig op het project 

gewerkt. 

25.3.3 De feitelijke implementatie van projectresultaten 

Niet alle ontwikkelingen op het terrein van financieel rechercheren in Nederland kunnen worden 

toegeschreven aan het project FR. Maar het project heeft op een groot aantal van die ontwikkelingen 

wel invloed uitgeoefend door de deelname in tal van daarmee samenhangende processen. Als organisa-

torische resultaten (zie subdoel 1) waaraan het project heeft bijgedragen van het project zijn te noemen: 

de 1FT's, OM-fraudeteams, Landelijk Bureau Fraude, Landelijke Fraudecapaciteit bij het LRT, bran-

cheloketten bij de marktpartijen, het fraudeprotocol verzekeringsmaatschappijen, het FRES, handha-

vingsarrangementen, opleidingen en de ontwikkeling van BFE's. De inhoudelijke resultaten zijn moei-

lijker te definieren. Ze bestaan uit successen in de opsporing en bewijsvoering van onderzoeken en uit 
de aanpak van horizontale fraude die met grote waarschijnlijkheid anders niet zouden hebben plaatsge-

vonden. 

De nadruk op `integratie van financieel rechercheren' kwam ook tot uitdrukking in de inrichting en 

werkwijze van het project FR zelf. De samenstelling van de stuurgroep is daarvan een goed voorbeeld. 

Het project is de eigen kenmerken van integratie van financieel rechercheren (het samen optrekken tus-

sen politic en OM) gaandeweg kwijtgeraakt. Ondanks de nadruk op de keten, stond bij de start van het 
project al vast dat het onbegonnen werk zou zijn om de ZM er actief bij te betrekken. Vanuit dit beeld 
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van de werkelijkheid is men in het project ook gaan acteren. Vervolgens waren de IFT's aanvankelijk 

bedoeld als combinaties van politic en OM. In de praktijk ontstonden verschillende teams waarbij het 

IFT als benaming werd gekoppeld aan het politiedecl en OM-fraudeteam aan het 0M-deel. Ook de doel-

stellingen liepen uiteen. De IFT's richten zich op de horizontale fraude, het OM op de horizontale en 

verticale fraude. Het opleidingstraject zou oorspronkelijk gezamenlijk door politic en OM worden 

vormgegeven. Het zijn twee gescheiden trajecten geworden. Ook het zelfstudiepakket als middel om het 

kennisnivcau binnen de basis van politic en OM gelijk te trekken is binnen het OM gesneuveld. 

Tal van activiteiten en processcn zijn opgestart of anderszins beinvloed met inbreng van het project 

FR. Het project heeft een groot netwerk tot stand gebracht en onderhouden. Door het verschil tussen 

plan en werkelijkheid zijn respondenten matig positief over wat uiteindelijk door het project FR is 

bereikt. Als belangrijkste resultaat wordt genoemd dat financieel rechercheren onder de aandacht is 

gebracht en op de agenda staat. 

25.4 Effecten IFT-concept voor bestrijding van fraude 

25.4.1 Oordelen betrokken partijen 

De marktpartijen zijn blij met de kornst van het IFT-concept, maar hebben zorg over het mogclijk 

verdwijnen van de exclusieve aandacht van de IFT's voor de horizontale fraude als daaraan mogelijk de 

verticale zou worden toegevoegd, of wanneer de IFT's zouden opgaan in een groter verband. 

De IFT-structuur heeft er volgens respondenten mede kunnen km -nen als gcvolg van het gebrek aan 

belangstelling voor het thema horizontale fraudebestrijding in de regio's en arrondissementen. Niemand 

voelde zich beconcurreerd of iets afgenomen. Een tweedc belangrijke factor die heeft bijgedragen aan 

de komst van de IFT-structuur was, dat het de regio's en arrondissementen geen geld kostte. 

Aan het doel van het IFT-concept om substantieel nicer te doen aan de bestrijding van horizontale 

fraude is volgens de betroken partijen zeker voldaan. De bestrijding van de horizontale fraude heeft met 

dc komst van de IFT's een belangrijke impuls gekregen of is beter gezegd eigenlijk voor het eerst tot 

'even gewekt. Het vertrouwen tussen marktpartijen en opsporings- en vervolgingsinstantics in de vonn 

van IFT's en OM-fraudeteams is fors toegenomen. Gelijktijdig is het ook kwetsbaar. Het gcringe aantal 

zaken dat uit bepaalde fraudecategoricen door de prioritering van OM en politic heen komt, vormt een 

bedreiging voor de aangiftebcreidheid. 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) schade ook groter is dan van de enkele grotere 

zaken. 

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

politic en OM, is de capaciteit voor bestrijding van de horizontale fraude fors toegenomen, en is ook op 

beleidsniveau onderlinge afstemming op gang gebracht. 

25.4.2 Plan -realisatie ratio's 

De stuurgroep heeft goed gebruik gemaakt van de extra aandacht die door de minister van Justitie 

werd gevraagd voor de bestrijding van de horizontale fraude. Het past binnen de typering van het pro- 
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ces van beleidsontwikkeling dat bij de keuze voor intensivering van de horizontale fraudebestrijding 

door de stuurgroep geen diepgaande studie is verricht naar de omvang van het probleem. Dat was ook 

lastig omdat het aan betrouwbare informatie ontbrak. Men lijkt in de uiteindelijke keuze vooral te zijn 
afgegaan op inschattingen door de marktsector. Die inschattingen waren, zo blijkt achteraf, veel te hoog. 

Volgens de respondenten met functies op strategisch niveau, is er voor het IFT-concept gekozen op 

basis van klachten uit de marktsector en minder op basis van feiten. In feite kon men niet !anger om de 

marktsector heen, nadat de intensivering van de verticale fraude jarenlang de agenda's had gedomineerd 

en er ondertussen wet een zwaar beroep was gedaan op private partijen in het kader van bijvoorbeeld 

de meldplicht van ongebruikelijke transacties. Het exacte fraudebeeld of schadebedrag deden er daar-
om ook minder toe. Volgens vertegenwoordigers van de marktpartijen bestond hun probleem ook meer 

uit de versnippering van de intake van fraudesignalen en het feit dat er met zaken niets gebeurde, dan 

dat de zaken zo zwaar en talrijk waren. 

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

stond een prestatie van formaat genoemd. Ten onorthodoxe aanpak met verankering op het hoogste 
niveau binnen het OM, een paar enthousiaste drijvende krachten, en de ruggensteun van een aantal 

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

nog steeds op de startsituatie van toepassing ook at hebben stuurgroep en de IFT's het elan van het begin 

niet kunnen vasthouden. 

Het tempo waarin de IFT-structuur er heeft kunnen komen en de geringe tegenwerpingen die dat 

heeft opgeleverd zijn vooral een gevolg van het gebrek aan belangstelling voor het thema bestrijding 

van de horizontale fraude in de regio's en arrondissementen. Niemand voelde zich met de komst van de 

IFT's beconcurreerd of iets afgenomen. Het was een `ver van mijn bed' actie. Dat werd nog versterkt 

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

25.4.3 Feitelijke implementatie 

Met de komst van het IFT-concept wordt zowel in operationeel opzicht als in beleidsmatig opzicht 

meer aan de bestrijding van horizontale fraude gedaan. Het heeft tot beleidsontwikkeling in de markt-
sector geleid op het terrein van het kanaliseren van aangiftestromen en protocollering. Het heeft ook 

meer inzicht gegeven in de omvang van de horizontale fraude. Niet in de vomi een fraudekaart, maar in 

het zichtbaar worden van de aantallen aangiftes. Het effect van de IFT's is aan de gemiddelde politic-

regio en het gemiddelde arrondissementsparket voorbij gegaan. Feitelijk hebben de IFT's het karakter 

gekregen van een BRT-constructie maar dan voor het aandachtsveld horizontale fraude en met een 

gestructureerd karakter. In het IFT-concept schuilt ook jets paradoxaals. Waar een achterliggende doel-

stelling van het totale project FR was om de aandacht voor financieel rechercheren breed weg te zetten 
in de regio's, lijkt verbijzondering van die aandacht in de vorming van bovenregionale IFT's daarmee 

in tegenspraak. 

De verdeelsleutel van de IFT's over het verzorgingsgebied levert grote verschillen op in aantallen 

regio's die bediend Moeten worden. Op het moment dat het principe van de IFT's als landelijke pool 

van capaciteit wegvalt, is het reeel om opnieuw de sterkteverdeling te bezien. Overigens zijn de teams 

te klein om de aan hen toegewezen taken naar behoren en voldoende continue te kunnen vervullen. 
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Vijf van de zeven IFT's waren per peildatum van deze evaluatie operationeel. Twee verkeerden nog 

in de oprichtingsfase. 

De huidige gezags- en beheersstmetuur is duidelijk niet op interregionale samenwerkingsvormen 

toegesneden. Praktisch !evert dat niet veel probIemen op omdat voor het thema horizontale fraude bin-

nen de regio's en arrondissementsparketten weinig belangstelling bestaat. Maar dat ligt voor ieder thema 

waarschijnlijk andcrs. 

Er bestaat bij een aantal respondenten zorg over de overdracht van taken van het projectbureau op 

het moment dat het project formed l wordt afgesloten. Nu is het projectburcau nog de verbindende fac-

tor tussen de IFT's, maar dat zal in juni 2002 wegvallen. Een van de kenmerken van cen project is de 

eindigheid en het zou in beginsel mogelijk moeten zijn dat de IFT's op enig moment zcif zorg dragen 

voor de onderlinge infonnatie-uitwisseling en coardinatie. In de tussenevaluatie adviseerden wij om ten 

bchoeve van de gezamenlijke IFTs een bedrijfsbureau op te richten ter uitvocring van gemeenschappe-

lijke onderstcunende taken. 

Met de lossere onderlinge band neemt de kans op wedijveren tussen de IFT's toe door de binding die 

vanuit het tocgewezen fraudeveld is ontstaan met de marktsector. Het tevreden willen houden van de 

eigen klanten is een logische conscquentie van de gekozen constructie. Zeker wanneer de ene markt-

partij wel voldoende middclzware en zware fraudegevallen aan zal leveren en de andere nict, ontstaat 

Cr mogelijk frictie. 

Door de ondcrzoeksbevindingen wordt een aanpassing van de IFT-structuur met name voor wat 

betreft de positionering ingegeven. Zonder ingrijpende wijzigingen in het bestel !evert eenduidige posi-

tionering van de IFT's op hetzelfde niveau als dc kemteams voordelen op die prevaleren boven de nadc-

len. Fen eerste stap in die richting is gczet door dc keuze van de ministers van BZK en van Justitie om 

BRT's en IFT's samen te vocgen. Maar die keuze is een compromis tussen de wensen van de politiere-

gio's en die van het OM en de betrokken departemcnten. De onderzoeksbevindingen tenderen cerder 

in de richting van een kemteammodel. Daarin worden de IFT's als herkenbare capaciteit toegevoegd aan 

de kernteams. De kcuze van onderzoeken verloopt in dat geval volgens dezelfde procedure als die van 

de kernteams (en daannee in samenhang) maar niet volgens de kemteamcriteria. In dit organisatorisch 

alternaticf zou men kemteamofficieren en fraudeofficieren ook gezamenlijk kunnen onderbrengen. 

De argumenten voor het interregionaal clusteren van capaciteit voor de bestrijding van horizontale 

fraude die zijn ontleend aan de complexiteit van zaken zijn achteraf bezien minder valide. Het bestaans-

recht van de IFT's berust alleen nog op het feit dat de regio's geen prioriteit gcven aan de bestrijding 

van horizontalc fraude en op het fen dat de marktpartijcn een aanspreekpunt wensen te hebben. In 

beginsel zou ook op regionaal niveau met exogene gelden de intensivering van de bestrijding van hori-

zontale fraude kunnen worden gestimuleerd. Alleen is dat geen antwoord op de door de marktpartijen 

ervaren versnippering en weinig uniforme handelwijze tussen de regio's/arrondissementsparketten. 

Bovendien is de kans aanwezig dat de beschikbaar gestelde gelden voor andere doelen zullen worden 

aangewcnd dan de bestrijding van de horizontale fraude. 
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25.5 Potentie interregionaal clusteren van kennis en expertise 

25.5.1 Oordelen betrokken partijen 

De marktpartijen waarderen de expertisecentra vooral om hun inspanningen naar de marktsector. 

Het maakt hen niet uit of die inspanningen worden gedaan door het expertisecentrum of een fraude-

meldpunt. Als verzamelplaats van deskundigheid worden de centra minder serieus genomen. De 

omvang van de expertisecentra past niet bij de uitgesproken ambitie en steekt bovendien schril af ten 

aanzien van wat de marktpartijen zelf in huis hebben. Ook de BOD'en staan sceptisch tegenover de 

expertisecentra vanwege het potentieel dat zij zelf in huis hebben. Het brede politieveld is (behoudens 

een aantal specialisten) nauwelijks op de hoogte van het bestaan van de expertisecentra. 

Een aantal respondenten van OM en politic verklaart het achterblijven van bijvoorbeeld de preven-

tietaak van de expertisecentra vanuit het nog ontbreken aan deskundigheid. Punt van discussie tussen 

hen is wel hoe die deskundigheid kan worden verkregen. De stelling `deskundigheid krijg je door zaken 

te draaien' kent voorstanders, maar dat geldt ook voor de stellingen `deskundigheid krijg je door mee te 

lopen in de brancheorganisatie', of 'door opleiding'. Op z'n minst een deel van de marktsector vraagt 

zich af of OM en politie wel over die deskundigheid moeten kunnen en willen beschikken. Met name 

uit de verzekeringsbranche en de banken komt het signaal dat zij zelf, gezien de zeer brede kennis van 

de fraudevormen en de context waarin die zich voordoen, over preventie-expertise beschikken. Zij zien 

de politic die niet evenaren en vinden dat ook overbodig. Van de politic willen zij repressie; daarin kun-

nen zij immers zelf niet voorzien. Het standpunt van de marktpartijen lijkt op te gaan voor zover zij goed 

zijn georganiseerd en al jarenlange ervaring hebben met fraudebestrijding. Voor de nieuwere terreinen 

van fraude, zoals telecomfraude en digitale fraude, is de achterstand van OM en politic volgens respon-

denten veel minder groot en neemt ook de kennis bij de marktpartijen toe dankzij de preventieaandacht 

binnen de politic. Bij faillissementsfraude speelt nog als specifiek probleem dat het slachtoffer niet is 

georganiseerd. Er is geen eenduidige brancheorganisatie aan te wijzen die hun belangen behartigt. Maar 

daarvoor geldt weer dat de ECD beschikt over een eigen expertisecentrum. 

25.5.2 Plan -realisatie ratio's 

De ontwikkeling van expertisecentra voor de horizontale fraude begon in feite pas op het moment 

dat de IFT's waren geformeerd. Gedurende het gehele project FR zijn doe en taken van de expertise-

centra onderwerp van discussie geweest en gebleven. Dat is ook verklaarbaar omdat de keuze voor 

expertisecentra aanvankelijk niet was ingegeven door onderbouwde inhoudelijke criteria. In de door de 

minister met spoed gevraagde projectvoorstellen van de [FT's in wording, zijn doel en taak van wat toen 

werd aangeduid met een in iedere pilot op te tuigen FEC (Financieel ExpertiseCentrum), door elkaar 

gaan !open. Expertisecentra waren de oplossing, maar toen wist men niet zo goed voor welk probleem. 

Wanneer de ambities van 1997 en 2001 worden afgezet tegen de personele bezetting in de expertise-

centra dan is het onmogelijk om die waar te maken. 

25.5.3 Feitelijke implementatie 

De pretentie van de expertisevorming is niet waargemaakt. Ze was in relatie tot de investeringen 

waartoe men bereid was, ook te ambitieus. In aanvang is ze ook te eenzijdig opgezet vanuit politic en 

OM. Het aantal expertisecentra is te groot en voor afnemers te onoverzichtelijk. De huidige expertise-

centra hebben naar de beleving van het veld hoofdzakelijk een verwijzingsfunctie. Die blijkt niet geba-

seerd te zijn op de vraag uit het veld, maar een aanpassing te zijn aan de mogelijkheden en onmoge- 
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lijkheden om als expertisccentrum onder minimalc omstandigheden uit dc verf te komen. Het veld blijkt 

op zoek te zijn naar inhoudelijke antwoorden. Daarop lijkt cen aantal psychologische factoren van 

invloed te zijn, waarmee nog onvoldoende rekcning wordt gehouden. 

Er zijn inmiddels zoveel expertisecentra op de verschillende beleidsvelden actief dat ondanks de 

duidelijkheid die het voor ingewijden hceft, het veld er weinig eenduidigheid in ziet. En er komen er 

steeds nicer bij, zoals met betrekking tot bijvoorbeeld digitaal rechercheren. 

De preventietaak is niet expliciet opgenomen in het IFT-convenant met de ministers maar wordt 

breed gezien als onderdeel van de expertisetaak. De preventietaak is in geen van de teams genormeerd 

in hoeveelheid inspanning of activiteiten. Ook wordt Cr geen registratie van bijgehouden. In de praktijk 

is de preventictaak nog niet structure& ingebed in de tearntaken, maar Cr is wel een begin van zichtbaar. 

Ecn aantal respondenten van OM en politic verklaart het achterblijven van de preventietaak vanuit het 

nog ontbreken aan deskundigheid. Punt van discussie tussen hen is hoe die deskundigheid kan worden 

verkregen. De stetting `deskundigheid krijg je door zaken te draaicn' kent voorstanders. Daar tegenover 

staan de stellingen 'cleskundigheid krijg je door mce te lopen in de brancheorganisatie', of 'door oplei-

ding'. 

De interregionale expertiseontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Het zaaksaanbod in som-

mige fraudecategorieen is ook dermate gcring dat het de vraag is of het inrichten van een expertisecen-

trum terzakc wel loont. 

De expertisetaak is voor een in de kern reactieve organisatie als de politic en het OM, ook cen 

vrecinde eend in de bijt. Expertise cenheden moeten in de praktijk steeds opnieuw uitleggen wat hun 

toegevoegde waarde is ten aanzien van het primair proces dat wordt gedetinieerd als 'boeven vangen 

e.g. vervolgen'. Expertiseontwikkeling is een vonn van specialisatie terwijI binnen politic, OM en ZM 

de generale taakinvulling nog steeds het denken beheerst. 

De keuze voor taken van de expertisecentra en hoe die vervolgens in de praktijk zijn ingevuld, ver-

raden cen verschil in klantorientatie. De een richt zich vooral op het college van PG's en op de beleids-

voorbereidende taak die daarvoor wordt verricht. De ander ziet de marktpartij vooral als klant en pro-

been te illustreren dat politic en OM wel degelijk een betrouwbare partner kunnen zijn. Weer cen ander 

ziet de politicregio als klant en probecrt zoveel mogelijk te demonstreren dat het Cr op nahouden van 

een IFT ten goede komt aan de deskundigheidsontwikkeling in de rcgio. Het staat de expertisecentra vrij 

om daarin eigen keuzes te maken; er is namclijk niet op gestuurd. Pogingen tot afstcmming zijn geba-

seerd op het principe het met elkaar cens te moeten worden. Storing is vervangen door het democratisch 

besluitvormingsproces tussen de IFT's of de OM-fraudeteams. 

Het is weinig zinvol om Cr als politic en OM expertisecentra op na te houden als clic er al binnen de 

BOD'en, of bij marktpartijen zijn. Het specilieke van de expertise die betrekking heeft op OM of poli-

tic is niet zodanig dat bet crop na houden van afzonderlijke expertisecentra erdoor wordt gerechtvaar-

digd. 

486 



25.6 Aanbevelingen 

In de reflectieparagrafen van deze evaluatie zijn al diverse aanbevelingen opgenomen. Wij ronden 
af met vier aanbevelingen die voor het verder doorzetten van het financieel rechercheren van groot 

belang worden geacht. 

Zaaksondersteuning als voorwaarde voor toepassing van financieel rechercheren 
Opleiding en instrumentontwiklceling stellen medewerkers technisch in staat tot financieel recher-

cheren, maar zijn op zich niet voldoende om het ze ook te laten doen. In de beleving van de uitvoering 

binnen politic en OM en bij een deel van de leidinggevenden hebben zich vier overtuigingen geworteld. 

• Vanuit diverse beleidsterreinen wordt at teveel een appel gedaan op de medewerking van de uit-

voering. 

• Financieel rechercheren kost daar bovenop extra tijd en aandacht, die inbreekt op de routine. 

• Financieel rechercheren (en dan met name ontnemingsinspanningen) levert weinig op, of pas op 

lange termijn. 

• Financieel-economische criminaliteit verdient geen prioriteit. 

Naast het sturen met behulp van beleidsplannen en het opleiden van medewerkers dienen oplossingen 
om financieel rechercheren te integreren in de uitvoeringspraktijk te intervenieren op de vier bele-

vingsaspecten. Ten onrechte is de ontwikkeling van helpdesks en expertisecentra op het terrein van 
financieel rechercheren op regionaal, bovenregionaal en nationaal niveau gebaseerd op de veronder-

stelling dat medewerkers uit zichzelf daar komen aankloppen. Daadwerkelijke zaaksondersteuning van 

de uitvoering is nodig om financieel rechercheren van `tussen de oren' naar 'in de vingers' te krijgen. 

Die zaaksondersteuning bestaat 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. Aandacht die bovendien niet afhankelijk is van een expliciet 

gefonnuleerde vraag naar ondersteuning. 

En dan nog moet men de verwachting ten aanzien van hetgeen van de uitvoering mag worden verwacht 

bijstellen ten opzichte van de aanvankelijke ambities. 

Het bezien en uitwisselen van de noodzakelijke deskundigheid in samenhang tussen de 
verschillende organisatieonderdelen die zich met financieel rechercheren bezighouden. 

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

rechercheurs en financieel deskundigen in de formatie opgenomen. Die formaties zijn in veel gevallen 

onvoldoende op elkaar en op de vraag afgestemd. De kernteams hebben hun gewenste financiele des-

kundigheid geformuleerd evenals de IFT's en de Bureaus Financiele Recherche. Rond de kweekvijver 
van waaruit die verschillende formaties worden gevuld is het dringen tussen de hengelaars. Afstemming 

van de formaties en de bezetting daarvan op elkaar zou een aantal voordelen kunnen opleveren. 

• Er ontstaat een duidelijker en beter op elkaar afgestemd beeld van welk type deskundigheid in rela-

tie tot welk type vraagstukken in de verschillende onderdelen nodig is. 

• Deskundigheid wordt niet gedubbeld op de verschillende niveaus maar kan van elkaar worden 

betrokken. 

• Er kan gecoordineerde migratie plaatsvinden tussen de verschillende deskundigheidsniveaus en tus-

sen de verschillende organisatieonderdelen, zoals roulatie en loopbaanprogrammering, die binnen 

een onderdeel niet mogelijk zou zijn. Dat leidt tot ontwikkeling en behoud van deskundigheid en 

bovendien tot verkleining van de psychologische afstand tussen organisatieonderdelen. 
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• Er kan gecoordincerd en in samenhang opleidingsplanning plaatsvinden waardoor het beperkte aan-

bod aim opleidingen nict onnodig wordt belast en het opleiden zo weinig mogelijk ten koste gaat 

van het primair proces. 

Dit vraagt om een integrale benadering van het fenomeen flnancielc deskundigheid en het daarrnee 

samenhangende rnutatie-, opleidings- en loopbaanbelcid. 

Het in evenwicht brengen van de aandachtsverdeling tussen financieel rechercheren en 

de aanpak van financieel-economische criminaliteit 

De bestrijding van financieel-cconomische criminaliteit heeft in het project FR meer aandacht 

gekregen dan de ontwikkeling van dat financieel rechcrcheren. Voor wat betreft die ontwikkeling is nog 

cen inhaalslag te maken. Bovendien is Cr in beginsel veel belangstelling voor in de politiepraktijk, van-

wege de brede inzetbaarheid op alle delictsoorten. De ontwikkeling van instrumentarium, maar met 

name ook de praktischc uitwerking daarvan naar de uitvoering, dient dc voile aandacht te krijgen. Het 

Kennispunt Financieel Rechercheren zou daarvoor als ontwikkelplatfom, kunnen dienen. In de metho-

diek van ontwikkeling en implementatic zou het integrale karakter van het project FR en het project Met 

Kennis Bestrijden moeten worden voortgezet. Per dcfinitie zouden in zowel ontwikkcling als imple-

tnentatie van concrete instrumenten, de politic, het OM, de marktpanijen en de BOD'en met elkaar 

moeten (blijvcn) optrekken. Lering trekkende nit het project Financieel Rechercheren vraagt dat wel om 

ecn eenduidig opdrachtgeverschap, een strakke planning en permanente monitoring en terugkoppeling 

van dc daadwerkelijke resultaten naar de werkvloer. 

Het opheffen van versnippering in expertisevorming 

Dat het financiecl rechercheren in het veld is ontdckt, blijkt o.a. uit de vele expertisecentra die zijn 

ontstaan. Dat heeft eerder gelcid tot versnippering dan tot integratie. In de meeste gevallen zijn de 

expertisecentra te klein en te wcinig specifiek opgetuigd om de toegedachte rol voldocnde te kunnen 

waarmaken. Zc zijn niet ontstaan op basis van een gebleken behoefte uit het veld, maar op basis van de 

nonnatieve opvatting dat het goed zoo zijn wanneer ze Cr zouden komen. De omvang van de verschil-

lende expertiseccntra is ook niet afgestemd op de te verwachten vraag. Integratie van financieel recher-

cheren in de handhavingskcten vraagt om geIntegreerde expertise. Het verdient aanbeveling om het aan-

tal expertisecentra tcrug te brengen en te kiczen voor het samenbrengen van expertise van politic, OM, 

en BOD'en. 
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Summary 

'Columbo's egg?' 

Evaluation of the project on the Financial Investigation of Crime. 

In 1995 the council of Superintendents of the Dutch police decided to start further development on 

the financial investigation of crime. In October 1996 this project started, headed by a steering commit-

tee. It should last for three years, but it has twice been prolonged until June 2002. 

In 1997 the steering committee presented her interim-recommendation, which led to the forming of spe-

cial fraud-squads on the fight against the so-called 'horizontal fraud'(fraud in which a private corpora-

tion is the victim) and the National Bureau for Fraud. 

The steering committee suggested a final evaluation on the institution of the special fraud-squads as 

part of the project, and the project as a whole. Faber Organisatievernieuwing was requested by the 

Research and Documentation Centre of the Department of Justice to evaluate the results of the project. 

The data were collected through open interviews, quantitative data-analysis and document-study and, 

on the subject of training and development, through questionnaires. 

The main-questions to be answered were, on the subject of the project: 

• How successful was the integration of financial investigation of crime in the overall approach of cri-

minal investigation? 

• What has been the contribution of the project financial investigation of crime? 

Main questions on the subject of the institution of fraud-squads: 

• What have been the positive or negative results by the organisation of the fraud-squads, for the fight 

against fraud? 

• What is the potency of clustering knowledge and expertise regarding the fight against fraud? 

The process that has led to installing the project was one of 'trial and error'. This was profitable at 

the beginning, but later turned out to be less effective. The steering committee mentioned four causes 

why financial investigation of crime did not get started before the project was installed. These were: lack 

of knowledge, inadequate scale on which financial investigation was possible, development of financial 

crime, lack of legislation. It is not sure, nor investigated, whether these were the real causes. According 

to what we were confronted with, especially in the interviews, it is more due to the way in which poli-

ce and public prosecution department experience the interest of financial investigation of crime that cau-

sed so little attention on the subject. There is, however, a difference between the fight against fraud and 

the use of the instrument financial investigation of crime. The latter gets more attention due to the pro-

ject. 

Besides the project there were a lot of other developments in the field. The steering committee could 

have been a central controlling institute on these variable developments, but did not act as one. The 
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developments were accepted as facts. One only tried to adjust plans (in a later stadium) so that these 

seemed to go well with each other. Another critical sound that is heard is that the steering committee 

has managed too much on structure and less on what was to achieve by the structure. 

This lack of control is seen more in projects within the police and the public prosecution depart-

ment. There is a lack of analysis on the circumstances and balance of power in which new concepts and 

projects are to be implemented. In this case it has influenced negatively the development of training and 

service level agreements on public-private partnership, the position of the National Bureau of Fraud and 

the development of a Fraud Registration- and Information-System (FRIS). 

After all can be concluded that the aim of the project (integration of financial investigation of crime 

in an overall approach) was too ambitious, related to the limited means that were available (especially 

on personnel). In fact there was not only one project, but there were several. Most of the respondents 

utter their respect for the project-leaders and their workers, for what they have achieved, due to their 

qualities and dedication. 

On the subject of expert knowledge we were confronted with different expectations. However, 

which expectation is chosen as a starting point, the result is in any case rather disappointing. This con-

cerns both the number of policemen and —women that have been educated as well as the educational 

products that have been brought about. Anyway, the respondents judged the quality of those products 

that have been presented positively. 

The institution of the special fraud squads was an important and unique moment in the process of 

the Fight against fraud. It has stimulated consultations and trust between police and justice on one hand 

and the organisations in the market on the other. In the mid-term evaluation of the fraud-squads in 1999 

we already stated that a major effort has been established by forming these special fraud-squads in a 

short period of time. This is still applicable to the starting situation. 

We did not find an evident relationship between the structure of the fraud-squads and the effective-

ness of criminal investigation and prosecution. This is not surprising, because this association is very 

complex. In fact the number and complexity of investigations is limited. Decentralised teams can easi-

ly handle them. When investigations get more complex, the decentralised teams have to be concentra-

ted, which means loss of the decentralised structure. This happens especially in investigations that take 

a lot of time. However, decentralised teams are more difficult to control and have more complex wor-

king conditions. Besides, the priority of investigations is centrally distributed. If the decentralised teams 

need to work on heavier cases outside their region, the bond with the region will wane. That bond was, 

however, an important argument to make the choice for decentralised teams. 

The experimental status of the fraud-squads has too soon turned into a permanent one. Because of 

that, the Home Office, the department of Justice and also the steering committee, lost an instrument for 

control. Without that, however, it probably would have had the same consequences. In our mid-term 

evaluation we already noticed failures on control of the project. There still is a disagreement between 

both departments on the amount of control. 
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ses. In our mid-term evaluation we suggested to make it the bureau of managing support for the fraud-

squads. This has not been established yet as there were not the right conditions. The choice for upper-

regional squads, as was recently made, makes the possibilities for the National Bureau of Fraud even 

smaller. 

The installation of the fraud squads has definitely stimulated the co-operation with organisations in 

the market. The number and complexity of investigations, which should occur, according to signals 

from the market in 1997 and before, is much smaller than foreseen. Nevertheless there are enough reas-

ons to appoint these investigations to the fraud-squads instead of the ordinary police-departments, since 

the latter give much lower priority to these investigations. Moreover the market specifically wished to 

have an explicit address to communicate with. Besides, most investigations go beyond the regions. Last 

but not least: the organisations in the market, as well as the public prosecution department wish to have 

a uniform approach and priority. 

Clustering of expertise and knowledge is still developing. In the first years it got little attention and 

it still does not come up to the demand. In too many different places some form of expertise is offered. 

Internal registrations within the fraud-squads have improved during the last years. Nevertheless the 

information from the different fraud-squads is not sufficiently comparable yet. The Fraud Registration-

and Information-System (FRIS) that has been developed does not answer expectations yet. This system 
should be necessary to picture the development of crime. On the other hand, one should not be waiting 

for trends to occur, before making choices in the fight against crime. 

Part of the evaluation was actualising the number of deprivation of criminal assets. The evaluation 

of the Dutch legislation on this matter in 1998 called the results disappointing. The results of our sur-

vey show that little has changed on this subject during the last years. 

Recently the ministers of Home Affairs and of Justice have proposed a new organisation of crimi-

nal investigation on upper-regional level. This obviously is a compromise between two opposite parties. 

That should not be too bad, but it is a latent cause for problems concerning the aspect of control, which 

should be more unambiguous, according to the report by Van Riessen. For the fraud-squads this means 

a change in position. They are to be united with the capacity for what is called middle-crime, in Upper-

regional Crime Squads. This solves some of the control-problems of the present situation and gives the 

fraud-squads advantages. 

In the suggested structure, priorities could change but the organisations in the market will see to it 

that financial investigation of crime will not disappear from the agenda. Due to the project, financial 

investigation of crime as an instrument is more embedded in the common structure than ever. 

Recommendations 

The evaluation finally leads to the following recommendations. 

• Create physical support on investigations as a condition for applying financial investigation of crime 

in practice (training on the job). 

• Judge and exchange necessary expert knowledge between different parts of the organisations that 

are related to financial investigation of crime. 
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• Balance the attention between financial investigation of crime and the fight against fraud. 

• Integrate the different centres for expertise from public and private organisations. 
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Bijlage 2 Documenten en archiefstukken 

Algemene Rekenkamer 

• `Opsporing en vervolging van fraude', 25 oktober 2000 

Arrondissementsparket Almelo 

• Notitie: Ontneming van wederrechtelijk voordeel 
• Onderzoeksvoorstel: Het onderzoeksproces, onderzoeken van relatie Politie/OM op het gebied van 

ontnemingszaken die bij de politierechter aangebracht worden 

• Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 2002 
• Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 2001 
• Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 2000 

BOOM 

• Basisnotitie intensivering van de ontnemingsinspanningen, 28 november 2000 
• Intensivering ontnemingsinspanningen, voorstel plan van aanpak, 4 januari 2001 

• Intensivering ontnemingsinspanningen, stand van zaken, juli 2001 

• Stand van zaken ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel 1999, 31 maart 2000 

• Stand van zaken ontneming wederrechtelijk verlcregen voordeel 1998, 5 februari 1999 
• Stand van zaken ontnemingszaken t.b.v. arrondissementsparketten 1-1-2000 t/m 31-12-2000 
• Ontnemingsdefinities 
• Overzicht contactpersonen Arrondissementsparketten en ressortsparketten 
• Registratie-instructie met betreldcing tot ontnemingszaken in Compas 
• Naar een nieuwe ontnemingsnorm; beknopt verslag van een onderzoek 

• Jaarplan 2000 

• Ontnemingsmaatregelen 1999 

• Bestedingsplan middelen intensivering bestrijding fraude (1999-2000) 

• Concept strategienota BOOM, augustus 1999 

• Begroting 1999, 11-9-1998 
• Gegevens BOOM adviesteam 1998 

• Inventarisatie belangrijkste juridische knelpunten t.a.v. de ontnemingswetgeving 

Branchevereniging ICT Telecom 

• Beleidsactieplan Telecomfraude en —misbruik 2001 (concept), 23 februari 2001 

• 

Buma/Stemra 

• Resultaten 1999 

• Resultaat 2000 en plannen voor 2001, 21 februari 2001 

• Miljoenenschade door thuispiraterij 
• Nieuwsbrief/Breininfo 1997-2001 

Centrale Justitiele Documentatie 

• Verslagen opdrachtgeversoverleg FRIS 2000-2001 
• Privacy-reglement FRIS 1,5 april 2001 
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Centraal Justitieel Incassobureau 

• Jaarverslag 2001, juli 2001 

College van procureurs -generaal 

• Criteria inzet particuliere accountantskantoren thy van OM in ontnemingszaken 

• Organisatieschets FOM 

• Ontwerp-organisatierapport BBHOM 

DCRI/NRI/KLPD 

• Voorstel Landelijk Loki Horizontale Fraude, 6 oktober 1997 

• Themabulletin Betaalmiddelen, november 1997 

• Voortgangsnotitie lmplementatie Landelijk Loket Horizontale Fraude, 1998 

• Huidige stand van zaken loket horizontale fraudc, 18 februari 1998 

• Implementatieplan loket horizontale fraude (concept-versie), 6 mei 1998 

• Jaarverslag 1998 LLHF 

• Concept jaarplan 1999 LBF 

• Landelijk Fraude Meldpunt, Jaarplan 1999, 

• Ontwikkeling landelijk loket horizontale fraude, LCPB, Zoetenneer, 23 april 1999 

• Plan van aanpak landelijke fraudekaart, 31 oktober 2001 

• Overzicht Lovl-verzocken door BFO's en IFT's in 2000 en 2001 

• Inrichtingsplan dienst recherche onderzoeken, 23 mei 2001 

• Jaarverslag Unit financiele criminaliteit i.o. 

• Folder Unit Financiele Criminaliteit 

• Witwasscn in Europa 

• Meldketen Witwassen 

• Handboek HARM 

Erasmus Universiteit 

• Curriculum postdoctorale opleiding forensic auditing 1999 -2000 

Ernst & Young Forensic Services 

• Rapportage inzake onderzoek aangifte(bereidheid) bij bcdrijven, 31 oktober 2000 

FEPP 

• Voorstel tot vorming werkgroep m.b.t. borging van het ontnemingsproccs, 25 september 2001 

ICR 

• Bijzondere bijdragen 2000-2001 

• Raamplan financieel rechercheren, 19 april 1999a 

• Misdaad zal nict lonen..., onderwijs op het gcbied financieel rechercheren deskundigheidsnivcau II, 

oktober 1999b 

• Module Documentenonderzock gemeenten 

• Uitslag enquete/ tevredenheidsonderzoek module FR 3 

• Overzieht dienstengids betr. cursussen en modulen financieel rechercheren 

• Beroepsprofielen niveau 4, 5; kernopgaven niveau 4/5/6, 6 december 2000 
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• Kernopgaven niveau 5, mei 2000 

• Rooster NPA 

• Rooster CAR 
• Basisprogramma faillissementsfraude 
• Infonnatie N1BE; orientatie financiele instellingen en basiskennis buitenland 
• Nieuwsbrief Financieel Rechercheren, 3 maart 2001 
• International Legal Manual on Money Laundering & Confiscation of Illegal Assets 
• Leerboek ontneming 

• Studiewijzer ontneming niveau 4 
• Handleiding ontnemingsmodules BPS 
• Handleiding X-Pol 

• Beschrijving cluster administratie: controletechniek boekhouden voor opsporingsambtenaren 
• Voortgangsrapportage opleidingen tweede kwartaal 2000, 15 september 2000 
• Samenvatting evaluatie CAR 

• Reader Financieel rechercheren; Fraude en Witwassen (CAR) 
• Boekhouden voor opsporingsambtenaren 

• Zelfstudiebundel niveau 3 
• Reader cursus Internationale rechtshulp (CIR) 
• Internationale Rechtshulp en het fiscale delict 

• Cursistenhandleiding module fraude, niveau 4 
• Leerboek Fraude niveau 4 

• Cursistenmap Fraude niveau 4 

• Cursistenhandleiding Onderneming en Strafrecht (O&S) niveau 5 
• Verslagen expertteam 1999-2001 

IFT- Noord 
• Pilot Horizontale Fraude Noordelijk Ressort Data-transportfraude, 1 oktober 1997 
• Voorstel 1TP subsidie OM Fraudeteam Noord, 12 februari 1998 
• 0-meting Horizontale Fraude, Bureau Horizontale Fraude `Noord', Expertisecentrurn 
• Huishoudelijk reglement IFT Noord-Nederland 

• Interregionaal Fraudeteam Noord-Nederland, verslag 1998, januari 1999 
• Beschrijving coordinatie en inforrnatiepunt zware financiele criminaliteit (C.I.P.) 
• Beschrijving landelijk expertisecentrum voor horizontale fraude in de marktsector telecommuni-

catie (telccornfraude) bij het 1FT Noord-Nederland, 1 maart 1999 

• Fraudemeldpunt in Noord Nederland, NPA/LLO, eindopdracht politiele bedrijfsvoering, 
maart 1999, A. Veenstra 

• Voortgangsrapportage eerste kwartaal 1999, april 1999 
• Inventarisatieplan Opleidingen telecommunicatie in relatie tot Fraude(bestrijding), 20 april 1999 
• Prioriteitenoverleg, 9 juni 1999 
• Structuur- en formatieplan interregionaal fraudeteam Noord-Nederland (concept), 9 juni 1999 

• Verslag OLO-evaluatie, 14 juni 1999 

• Beleidsplan 1999 
• 1e viermaandsrapportage 2001, 2001a 
• Financieel Rechercheren breed gezien, 15 mei 2001 
• Aanvulling bezetting/opleiding, 29 januari 2002 
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• Onderzoeksoverzicht, 2001 

• Beleidsplan 2001 

• Jaarverslag 2000 

• Beleidsplan 2000 

• Jaarverslag 1999 

• Structuur- en formatieplan IFT Noord-Nederland 

• Convenant 

• Deelstatuut personeel 

• Deelstatuut tinancien 

• Huishoudelijk regiment 

• Nota Financieel Rechercheren in de drie noordelijkc regio's 

• "Nail soczen moar doun", concept notitie toekomstvisie IFT's, 6 februari 2001 

• Beschrijving IFT Noord-Nederland, 19 december 2000 

• IFT Noord Nederland en het FMP, 19 december 2000 

• IFT Noord Nederland en het FRIS, 5 december 2000 

• IFT Noord Nederland en de regionale CID, 28 november 2000 

• IFT Noord Nederland en RBS 

• IFT Noord Nederland en Planning en Control Systeem 

• Beschrijving landelijk expertisecentrum telecomfraude 

IFT Noord -West 
• Concept-plan van aanpak IRfT Noord-West Nederland, 29 september 1997 

• Beslispunten m.b.t. pilot horizontale-fraudebestrijding, 3 december 1997 

• Brief korpsbeheerder politieregio Kennemerland, 2 februari 1998 

• Beslispunten samenwerking, 1998 

• Cijfers fraudezaken 1996,26 maart 1998 

• Jaarrapportage 1998 IRfT-NW, versie 12 februari 1999 

• Voortgangsrapportage eerste kwartaal 1999,30 maart 1999 

• Kwarmalrapportage tweede kwartaal 1998, versie 3 augustus 1998 

• Kwartaalrapportage derde kwartaal 1998, versie 2 november 1998 

• Jaarrekening 1998 IRfT Noord-West Nederland, 12 mei 1999 
• Evaluatie Brihabri onderzoek,1999   

• Verslagen gcsprekken Brihabri 

• Uitvoeringsplan IRft-NW 1999, versie 2, 12 juli 1999 

• Taakomschrijving coordinator FMP 

• Cijfers FMP laatste kwartaal 2000 

• Eerstc vicrmaandsrapportage 2001 

• Begroting 200I/Meerjarenraming 2002-2004 

• Managementrapportage 2000 

• Concept-jaarrekening 2000 

• Begroting 2000/Meerjarenraming 2001-2003 

• Beleidsplan 2000 

• Jaarverslag 1999 

• Jaarrekening 1999 

• Voortgangsrapportage 3e kwartaal 1999 
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• Zaaksoverzicht, 19 juli 2001 

• Onderzoeksgegevens OM 

• Meldingen FMP 2001 

• Formatie en bezetting, 30-4-2001 

• Overzicht opleidingsniveau 

IFT-Oost 

• Plan van aanpak horizontale-fraudebestrijding Oost-Nederland, 22 september 1997 
• Managementrapportage IFT-Oost periode mei t/m augustus 1998, 10 september 1998 

• Joumaal inzake aangemelde onderzoeken 1998 binnen het FMP 
• Managementrapportage 1FT-Oost periode september t/m december 1998, januari 1999 
• Verbeterplan politiele bedrijfsvoering, 24 februari 1999, G.W. Bladder 
• Nota 'Op weg naar een permanent IFT (Oost-Nederland)', 15 maart 1999, W. ter Haar 
• Managementrapportage IFT-Oost/FUO periode januari t/m april 1999, mei 1999 
• Evaluatie Primola onderzoek, juni 1999 
• Fraudemeldpunt Oost Meldingen 1999 
• Eindrapportage project bedrijfsbranden 

• Migratie in/uit team 

• Opleidingen 

• Overzicht organieke en feitelijke fte per 30-4-2001 
• Kwantitatieve gegevens IFT-ON, 4-9-2001 

• Beleidsplan 2001 

• Eerste viermaandsrapportage 2001 

• Jaarplan 2001 Divisie Recherche regio Twente 

• Managementrapportage september-december 2000 

• Managementrapportage mei-augustus 2000 

• Managementrapportage januari-april 2000 
• Managementrapportage september-december 1999 
• Managementrapportage mei-augustus 1999 

• Managementrapportage januari-april 1999 

• Opleidingsplan 2001 

• Concept-handhavingsarrangement Verbond van Verzekeraars, 30 mei 2001 
• Evaluatie Primola-onderzoek, 8 juli 1999 

• Verslag zelfevaluatie, 1 juni 2001 

• Onderzoeksvoorstellen 

• Verslagen teamoverleg 200012001 

• Notulen teamleiding 2001 

• Verslagen overleg IFT/Fu0 200012001 

IFT Zuid 

• Plan van aanpak pilot intensivering horizontale-fraudebestrijding Zuid Nederland, versie 

25 september 1997 

• 0-meting Horizontale Fraude, R.F.J. Vingerhoed, J.P.A. Berben 
• Verslag april tot en met september 1998, A.A.J. Verdiesen, oktober 1998 

• Startnotitie IFT Zuid-Nederland. Het ontstaan, de start, de koers en de toekomstverwachtingen, 
19 augustus 1999, Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen 
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• Begroting 1999 

• Begroting 2000 

• Jaaroverzieht 1998: Fraudemeldpunt / Expertiseccntrum 

• L.E.G.0.-evaluatie 

• Notitic opleidingsplan financieel rechercheren 

• Vcrslagen teamoverleg 2001 

• Verslagen teamoverleg 2000 

• Verslagen teamoverleg 1999 

• Beleidsplan en begroting 2001 

• Tweede managementrapportage 2000 

• Eerste managementrapportage 2000 

• Managcmentrapportage derde kwartaal 1999 

• Jaarverslag 1999 

• Managementrapportage eerste en tweede kwartaal 1999 

• Notitie t.b.v. het 1FT Zuid over leiding en gezag, work flow en kwaliteit van processen-verbaal 

• Nota structurele mgeling IFT-Zuid-Nederland, 16 mei 2000 

• Convenant inzake de instandhouding van het IFT Zuid-Nederland 

• Eunctiebesehrijvingen 

• Ijkfuncties Interregionale Fraudeteams, 6 juli 1999 

• Rapport Eenvoudige Fraude, januari 2000 

• Positiebepaling Expertiseeentrum Faillissementsfraude, augustus 2000 

• Rapport inzake landelijke inventarisatie faillissementfraude, september 2000 

• De curator en de kosten van onderzoek naar faillissementsfraude, 2000 

• Leasc-overecnkomsten en faillissementsfraude, 

• De vcrhouding tusscn het strafvorderlijk conservatoir beslag en een faillissement, 

• De stichting Derdengelden en de advocaat/notaris, december 2000 

• Standaardformulier aangifte faillissementsfraude + handleiding 

• IFT, fraude en financieel reehercheren, december 1999 (OM) 

• Fraude, milieu en expertisecentra, december 2000 (OM) 

IFT Centrum -West 

• lnrichtingsplan 

• Meerjarenbegroting 

• Startdocument 

• Overzieht zaken (diskette) 

• Opleidingsplan !FT (diskette) 

• Evaluatieverslag BUKU-onderzoek 

• Boef + Buit themabulletin 

IFT-West 

• Structuur- en inriehtingsplan, 3 augustus 1999 

• Bijstelling IFT-regeling IFT Zuid-West 

• Derdc viennaandsrapportage 2001 

• Concept-FEM-teamplan 2002 

• Overzieht fonnatie en opleiding 
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• Verslag afdelingsoverleg 11-09-2001 

• Cumulatieve budgetrapportgage juli en augustus 2001 

• Overzicht opleidingen/functies organiek en feitelijk/migratie in/uit dienst 

• Aantal ontnemingszaken 1 juli 2001 

• Evaluatie zaak Browalla, 3 juli 2001 
• Verantwoording onderzoek Dahlia, 6 juni 2001 

• Verantwoording onderzoek Uiver, 6 juni 2001 

• Sturingsrapportage mei 2001, 6 juni 2001 
• Notulen IFT overleg 16 mei 2001 
• Eerste viermaandsrapportage 2001, mei 2001 

• Eerste viermaandsrapportage 2001, OM deel, mei 2001 

• RWOV procesmodel, 11 maart 2001 

• Convenant 2001, 28 november 2000 

• Fraudeteam OM 2000, 23 oktober 2000 

• Jaarrekening 2000 

• Structuur en inrichtingsplan , 6 oktober 1999 + bijlagen 

• Structuur- en inrichtingsplan 3 augustus 1999 

• Overzicht ontnemingszaken politie Haaglanden 2000 

• Overzicht ontnemingszaken politic Haaglanden 1999 

• Overzicht ontnemingszaken politic Haaglanden 1998 

IFT-Zuid-West 

• Plan van aanpak 3e concept, 6 juli 1999 

Landelijk Bureau Fraude 

• Jaarplan 2000 

• Plan van aanpak landelijke fraudekaart 

• Project Minderjarige Begunstigden 
• Voortgang VP0 01-01-2001 t/m 10-12-2001 

• Zaken VP0 01-01-1998 t/m 21-03-2001 

• `Boven-over'-analyse OLO fraude 
• Taken van het Landelijk Bureau Fraude, april 2001 
• Meldings- en wegingsformulier, 16 maart 1999 

LBOM 

• Verhouding loket horizontale fraude en het beurs- en bancair expertisecentrum Amsterdam 

Rotterdam, Februari 1998 

Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties), ministerie van Financien, 

Ministerie van Justitie 

• Maatregelen ter intensivering van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de belasting 

en douanewetgeving 1996-2000' 
• Nota 1ntegriteit Financiele Sector, 19 december 1997, Kamerstukken 111997/1998, 25 830, nr 2 

• Fraudebestrijding 1998-2002, Kabinetsnotitie inzake maatregelen ter intensivering van de 

fraudebestrijding, 1998 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties), ministerie van Justitie 

• Nota tandelijke en bovenregionale recherche EA2002/59218 

• Nom "Criminaliteitsbeheersing", 26 juni 2001, 5105083/501/GBJ 

• Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002, december 1998 

• Circulaire EA99/53589 GBJ, 31 maart 1999 
• Samenwerken, de bovenregionale organisatie van de politic, augustus 2001 

• Kemteamregeling 

Ministerie van Justitie 

• Recht in beweging, Beleidsplan 1990-1995 

• Voortgangsrapportage Fraudebestrijding 1997 (concept), 31 oktober 1997 

• Voortgangsrapportage bestrijding financieel economische criminaliteit 1997-1998, 14 juni 1999 
• Voortgangsrapportage bestrijding financieel economische criminaliteit 2000, 16 juli 2001 

NIBE 

• Wegwijzer in bankenland, Amsterdam, 1997 

• Basiskennis Buitenland 

• Kemactiviteiten van Bankcn 

• Syllabus en Casuistiek - Training Balanslezen 

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 

• Concept-schets van het fraude-landschap bij financiele instellingen in Nederland, april 1997 
• Frauderapportage ACB, 25 november 1998 

• Fraudczaken bij financiele instellingen, Brief aan OM, 28 januari 1999 

• Fraudeloketten: werkplan 1999-2000 

• Fraude met A-fommlieren, 13 juli 2001 

• Stand van zaken Maudeloketten, 22 juni 2001 
• Overzicht van gemelde en geregistreerde fraudezaken, 3 mei 2001 

• Procesbeschrijving 

Openbaar Ministerie 

• Jaarverslag 1992 

• Contourennota OM en preventie, febmari 1995 

• Strafrecht met Beleid, Beleidsplan OM 1990-1995 
• Project Intensivering Fraudebestrijding (NF) Advies aanpak Faillissementsfraude, juni 1996 
• Horizontale samenwerking; het beleidsveld economic, juni 1997a 
• Wensen en knelpunten private sector 

• Zicht op Fraude, 19976 

• Horizontale sanwnwerking. Implementatieplan voor het beleidsveld milieu, 11 februari 1998 

• Verslagen CCFraude 2000-2001 

• Jaarlijks verslag MOT 2001 

• Met Kennis Bestreden, eindverslag van het projectteam, november 1999 

• Handhavingsarrangementen en intentieverklaringen 
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OM-Groningen 

• OM fraudeteam Noord Jaarverslag 2000, april 2001 

• Folder OM fraudeteam Noord, november 1999 

Politieregio Brabant Zuid -Oost 

• Convenant Interregionaal bureau geld-en waardeverkeer 

• Inbedding Recherchedienst Betalingsverkeer 

• Organigram RR 

• Ontwerp fraude nota t.b.v. activiteitenplan 2002 

• Notitie Middenniveau, Recherche Bijstand Team en Snel Interventie Team 

• Reorganisatieplan afdeling regionale recherche 

• Voortgangsrapportage topic Fraude le viermaandsperiode 2001 

• Uit Jaarverslag 2000: criminaliteitsbeheersing en organisatie kwaliteit van de 

recherchefunctie//onderzoeksevaluaties 

• Uit Jaarverslag 1999: criminaliteitsbestrijding/onderzoeksevaluaties 

• Uit Jaarverslag 1998: criminaliteitsbestrijding/onderzoeksevaluaties 

• Uit Jaarverslag 1997: criminaliteitsbestrijding/onderzoeksevaluaties 

• Uit Jaarverslag 1996: criminaliteitsbestrijding/onderzoeksevaluaties 

• Uit Korpsjaarplan 2001: criminaliteitsbestrijding 

• Uit Korpsjaarplan 2000: criminaliteitsbestrijding 

• Uit Korpsjaarplan 1999: criminaliteitsbestrijding 

• Uit Korpsjaarplan 1998: criminaliteitsbestrijding 

• Uit regionaal beleidsplan 1997: criminaliteitsbestrijding 

Politieregio's Friesland,Groningen, Drenthe, en BFO Noord Nederland 

• Concept plan van aanpak FR regio Drenthe, november 2001 

• Eerste vien-naandsrapportage 2001 BFO Noord Nederland 
• Voorlopig opleidingsplan 2001 BFO Noord Nederland 

• Relevant stuk uit samenvatting concept beleidsplan 2000-2003 Politic Friesland 

• Convenant regionale politiekorpsen Friesland, Groniongen en Drenthe, 25 januari 1996 

• BFO strategisch plan 1995-1997, 

• Ontwikkeling van BFO naar BFE 

• Van BFO naar BFE; samenwerking in ontwikkeling, 

• Relevant stuk uit Beleidsplan Friesland 2000-2002 

• Relevant stuk uit Jaarplan 2001 Politic Friesland 

• Relevant stuk uit Jaarplan 2000 Politic Friesland 

• Relevant stuk uit Activiteitenplan criminaliteitsbeheersing 2001 

• Relevant stuk uit Activiteitenplan criminaliteitsbeheersing 2000 

• Jaarverslag 2000 Interregionaal Bureau Financiele Ondersteuning 

• Jaarverslag 1997 Divisie Criminaliteitsbeheersing 

Politieregio Rotterdam -Rijnmond 

• Formatie-overzicht IFT Zuid-West 

• Heling en witwassen, Tijdschrift voor de politic, nr 9 september 1999 

• Verkort vonnis C. del G. 
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• Evaluatieonderzoek Hera 

• Raain procesverbaal zaak Kameel 

• Pluk ze. maart 2001 District III, Recherche West 

• Afgeleide HARM onderzoeken, 16 oktober 2001 

• Korpskrant nr 43, 24 oktober 2001 

• Korpskrant nr II, 13 maart 2001 

• Korpskrant nr 37, 15 september 2000 

• Overzicht geschiedenis/ontneming/opleiding/toekomst, 7 septemher 2001 

• Plan van aanpak IRE Zuidwest Nederland 

• Uit: Op koers in een nieuw milennium, managementrapportage 2000 

• Visie Financieel Recherche= en Fraude, 20 oktober 2000 

• Uit: 12 maandsrapportage 1999 

• Criminaliteitsbeeld zware en georganiseerde criminaliteit 1999 

• Uit: jaarverslag 1998 

• Uit: jaarverslag 1997 

• Uit: jaarverslag 1996 

Politieregio Twente 

• Uit: Concept Jaarplan 2002 Divisie Recherche, 4 juli 2001 

• Uit: managementrapportage januari-april 2001 

• Uit: korpsjaarverslag 2000, inei 2001 

• Uit: Managementrapportage 1999/3 

• Uit: managementrapportage september-deceinber 1998 

• Korpsbeschrijving politic Twente 1998 

• Uit: Korpsbeleidsplan 1998-2001 

• lit: Concept Beleidsplan Divisie Georganiseerde Criminaliteit 2000-2002 

• Uit: Concept Beleidsplan Divisie Georganiseerde Criminalitcit 1998-1999 

• Uit: Concept Beleidsplan Divisie Georganiseerde Criminaliteit 1997, oktobcr 1996 

• Uit: Beleidsplan Divisie Georganiscerde Criminaliteit 1996, 13 november 1995 

Politieregio Utrecht 

• Registratieformulier Kennispunt Financieel Reehercheren 

• Financieel econornisch rechercheren politieregio Utrecht, 20 juli 2001 

• Koersnotitie financieel rechercheren, concept 28 januari 2000 

• Project Financicel Rechercheren, deelonderzoek evaluatie toepassing ontnemingswetgeving in de 

politieregio Utrecht 

• 13F0 zakenoverzicht le kwartaal 2001 

• 13F0 zakenoverzicht 4e kwartaal 2000 

• UFO zakenoverzicht 3e kwartaal 2000 

• BFO zakenoverzicht 2e kwartaal 2000 

• BFO zakcnoverzicht 1 e kwartaal 2000 

• 13F0 zakenoverzicht 4e kwartaal 1999 

• BFO zakenoverzicht 3e kwartaal 1999 

• BFO zakenoverzicht 2e kwartaal 1999 

• LIFO zakenoverzicht 1e  kwartaal 1999 

508 



• BFO financiele resultaten 1993 t/m le kwartaal 2000 
• Verslagen werkoverleg BFO/Fraude 2001 
• Verslagen werkoverleg BFO/Fraude 2000 
• Verslagen werkoverleg BFO/Fraude 1999 
• Verslagen werkoverleg BFO/Fraude 1998 
• Verslagen werkoverleg BFO/Fraude 1997 
• Financieel Rechercheren in 2001, Divisie Recherche, BFO, 10 februari 1998 

• Investeren in Financieel Rechercheren, 27 juni 1997 

Projectbureau Financieel Rechercheren 

• Startnotitie Financieel Rechercheren, 1996 

• Rapport van het deelproject Faillissementsfraude, 8 april 1997 

• Eerste voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, januari 1998(a) 

• Tweede voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, april 1998 (b) 

• Voortgangsnotitie van het Project Financieel rechercheren, mei 1998 

• Derde voortgangsnotitie financieel rechercheren, Deventer, augustus 1998 (c) 

• Notitie betreffende horizontale en verticale fraude Deventer, augustus 1998(d) 
• Vierde voortgangsnotitie, Deventer, december 1998(e) 
• Planning project financieel rechercheren, Deventer, 1998(0 
• Communicatieplan 1998 (g) 

• Masterplan Opleidingen Financieel Rechercheren, Deventer, februari 1999(a) 

• Nota: Organisatie, functie en positionering landelijk Loket, 22 september 1998/4 februari 1999 

• Eerste kwartaalrapportage 1999, Deventer, 1999(b) 

• Implementatieplan project financieel rechercheren, 2e concept, juli 1999 (c) 

• Tweede kwartaalrapportage 1999, augustus 1999 (d) 
• Derde kwartaalrapportage 1999, november 1999 (e) 

• Plan van aanpak opleidingen financieel rechercheren, december 1999 (0 

• Normmateriaal Interregionale Fraudeteams (concept), 19 mei 1999, 1999(g) 

• Implementatieplan FRIS 1, versie 0.3, 21 oktober 1999(h) 

• Vierde kwartaalrapportage 1999, april 2000 (a) 

• Eerste viermaandsrapportage 2000, juni 2000 (b) 
• Tweede viermaandsrapportage 2000, november 2000 (c) 

• Implementatieplan 2000-2002, februari 2000 (d) 

• Derde viennaandsrapportage 2000, februari 2001 (a) 

• Eerste viermaandsrapportage 2001, juni 2001 (b) 
• Tweede viermaandsrapportage 2001, november 2001 (c) 

• Fraudemeldpunt centraal. Over de rol en positie van de Fraudemeldpunten in Nederland, 

januari 2001(d) 

• Notitie Landelijk Kenniscentrum Financieel Rechercheren, 2000(e) 

• Stand van zaken FRIS, 7 februari 2001(0 

• Projectplan Fris 2, versie 2, 31 mei 2001(g) 

• Concept I FT-regeling 

• Verslagen FRIS project-overleg 2000-2001 
• Verslag pre-gebruikersraad FRIS, 12 oktober 2000 

• Verslagen expertisecentra 2000-2001 
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• Verslagen FEPP 2001 

• Dee'project Instrumentarium Beleidsmatige kadcr (zonder datum) 

• De bestuurlijk juridische inbedding van de IFT's, Di. Elzinga, 15 oktober 2001 

• Identiteitsvaststelling deelproject regionale samenwerking, november 2001 

• Verslagen IFT-overleg 1998-2001 

• Nicuwsbrieven 1998-2001 

Raad van Hoofdcommissarissen 

• Nota financieel rechercheren, AdviesCommissie Criminaliteit, 1995(a) 

• Opdrachtverstrekking werkgroep ACC/BFO-platform, 26 september 1995(b) 

• Rapport 'Financieel Rechercheren', Ad hoc ACC werkgrocp, december 1995(c) 

• Memo eindrapportage van het project Financieel Recherchcren, 22 december 1997 

• Recherchesamenwerking tussen regio's. De aanpak van criminaliteit die de spanlcracht van een 

rcgio te boven gaat, maar niet kemteamwaardig is, ABRIO, augustus 1999 

Registratiekamer 

• Handhavingsteams en persoonsgegevens, april 1999 

(Implemententatie) Stuurgroep Financieel Rechercheren 

• Startnotitie Financieel Rechercheren, oktober 1996 

• Bestrijding horizontale fraude. Interim-advies, Deventer, 5 mei 1997 (a) 

• Financieel Rechercheren. Eindrapport van het project Financicel Rechercheren van de Raad van 

Hoofdcommissarissen en het College van Procureurs Generaal, Deventer, 1997(b) 

• Vergaderverslagen 1997,1998 en 1999 

SSR 

• Overzicht opleidingen 

• Profieldocument en eindtermendocument financieel rechercheren arrondissementsofficieren 

van justitie, maart 2001 

• Projectplan opleidingentraject ft nancieel rechcrcheren OM, versie 3,24 januari 2001(a) 

• Project Opleidingen Financieel Rechercheren, voortgangsbericht 2, november 2001(6) 

• Brief aan ICR, 24 juli 2001 (c) 

INC 

• Conceptrapportage financieel en digitaal rechercheren, januari 2002 

Unit Synthetische Drugs 

• Nieuwsbrief, oktober 2000 

• Jaarverslag 1999 

• J aarverslag 1998 

Universiteit van Utrecht 

• Ecn overzicht van schattingsmethoden voor de omvang van fraude, december 2000 
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Verbond van verzekeraars 
• Verbondscommissie Preventie & Criminaliteitsbeheersing: Missie/Profielschets, april 1997a 

• Overleg Verzekeringscriminaliteit (OVC): Missie/Profielschets/Adviesplan 1997/1998, 1997b 
• Protocol betreffende preventie en bestrijding van fraude in de verzekeringsbranche, Richtlijnen en 

aanbevelingen.Den Haag, 25 juni 1998 

• Beleidsplan Criminaliteitsbeheersing 1999, 7 januari 1999 
• Plan van aanpak Criminaliteitsbeheersing 1999, 22 februari 1999 

• Jaarverslag 1998, Den Haag 1999 

WODC 
• Leren door middel van het evalueren van grootschalige opsporingsonderzoeken, Evaluatiemodel 

L.E.G.O. versie 1.0, november 1997 
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Bijlage 3 Samenstelling van de begeleidingscommissie 

Voorzitter 
Dhr. profmr. P.A.M. Mevis 

Leden 
Dhr. mr. G.J.C.M. Bakker 

Mw. mr. D. Boulonois 

Mw. drs. A. ten Boom 

Mw. mr. I.W. Brink 

Dhr. mr. A.Th.H. van Dijk 

Dhr. mr. C.H. van der Laan 

Dhr. R. Meijer 

Dhr. dr. J.M. Nelen 

Dhr. R.K. Oord 

Dhr.prof.dr.mr. M. Pheijffer RA 

Dhr. mr.J. Silvis 

Dhr. mr. M.A.A. van Capelle 

Dhr. drs. G.J. Veldhuis 

Hoogleraar strafrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 

Hoofd FIOD vestiging Haarlem 

Projectbegeleider WODC (tot en met december 2001) 

Projectbegeleider WODC (vanaf januari 2002) 

Beleidsadviseur Ministerie van Justitie (tot en met september 

2001) 
Hoofd cluster Financieel Economische Criminaliteit Directie 

Rechtshandhaving Ministerie van Justitie (vanaf oktober 2001) 
Beleidsadviseur cluster Financieel Economische Criminaliteit 

Directie Rechtshandhaving Ministerie van Justitie 

(vanaf oktober 2001) 

Senior beleidsmedewerker; Coordinator/ply. hoofd afdeling 

Politieel veiligheidsbeleid Directie Politie Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Hoofdonderzoeker WODC; Universitair hoofddocent 

Universiteit van Amsterdam 

Secretaris veiligheidszaken Nederlandse Vereniging van Banken 

Hoogleraar forensische accountancy Universiteit Neijenrode; 

vakgroepcoordinator financieel rechercheren en forensische 
accountancy FIOD; senior adviseur `integriteit en witwassen' 

Ministerie van Financien 

Raadsheer Gerechtshof Den Haag 

Hoofdofficier van justitie (ply) arrondissementsparket 
Leeuwarden; waarnemend directeur Bureau Ontnemingswet-

geving Openbaar Ministerie 

Directeur lnstituut voor Criminaliteitsbeheersing 

en Recherchekunde 
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Bijlage 4 Geinterviewden 

Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie 

Directeur 

Hoofd bedrijfsvoering 

Bijzondere opsporingsdiensten 

Hoofd 

Vakgroepcoordinator Financieel Rechercheren en Forensische Accountancy 
(Plaatsvervangend) Hoofd opsporingsdienst (2) 

Teamleider (3) 

Centraal Justitieel Incassobureau 

Beheerder conservatoir beslag 

Hoofd maatregelen 
Juridisch medewerker 

Externe dienstverlening 

Adviseur 

Forensische Accountants 

Partner/Directeur (5) 

Kernteams/UMS/USD 

(Plaatsvervangend) hoofd (3) 

Korps Landelijke Politiediensten 

Accountant 

Chef afdeling Projectvoorbereiding 

Directeur Recherche 

Hoofd Dienst Rechercheonderzoeken 

Hoofd BLOM 

Forensische expert 

Landelijk Bureau Fraude 

Beheerder kennispunt Financieel Rechercheren 

Operationeel leidinggevende 
Voormalig hoofd afdeling innovatie Programma's DCRI 
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Marktpartijen 

Beleidsmedewerker Justitiele Zaken 

Coordinator fraudebestrijding 

Directeur (2) 

Voonnalig projectleider "Met Kennis Bestrijden" 

Secretaris Veiligheidszaken (2) 

Team'eiders fraudebestrijding telecommaatschappijen (8) 

Ministerie van Justitie 

Beleidsadviseur 

Directeur Directie opsporingsbeleid Directoraat-Generaal Rechtshandhaving 

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

Ministerie van FinanciOn 

Jurist 

Project!eider Integriteit 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Beleidsadviscur 

Hoofd afdeling veiligheidsbeleid 

Openbaar Ministerie 

Advocaat-Generaal 

Beleidsadviseur (Parket-generaal) 

Hoofdofticier 

Officicr van Justitie (10) 

Parketsecretaris (4) 

Procureur Generaal (2) 

Opleidingsorganisaties (ICR, SSR, (ITO) 

Project!eider opleidingen 

Voorzitter College van Bestuur 

Directeur (2) 

Politie 

Afdelingschef territoriale afdcling 

Co8rdinator helpdesk FEU 

Districtschef Recherche 

Hoofd specialistische unit 

Medewerker Bureau evaluatie 

Onderzoeksleider 

Taakveldcoordinator criminaliteit 

Hoof(' Financieel-economisehe unit (2) 

Korpschef (2) 

Financieel taakaceenthouder (3) 
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Hoofd BFO/BFE/BFR (3) 
Project!eider (3) 

Team!eider (3) 

Coordinator fraudemeldpunt(4) 
Districtschef (4) 

(Plaatsverlangend)Hoofd CIE (4) 

Financieel deskundige (5) 

Chef divisie Regionale Recherche (5) 

Medewerker Basispolitiezorg (6) 
Rechercheur (6) 

Teamleider IFT (6) 

Financieel Rechercheur (8) 

Projectbureau Financieel Rechercheren 

(Voormalig deel -) projectleider (3) 

Stichting Toezicht Effectenverkeer 

Hoofd Sector Handhaving en Integriteit 

Wetenschap 

Hoogleraar 

Onderzoeker (2) 

Zittende Magistratuur 

Rechter 
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Bipage 5 Format FEPP 

Aan: 	 leden FEPP 

Van: 	 W. Faber 

Betreft: 	 verzoek aanlevering kwalitatieve gegevens 

'eindevaluatie financieel rechercheren' 

Datum: 	 21 mei 2001 

Introductie 

In overleg met het DB-FEPP is voor de vergadering van 5 juni a.s. de eindevaluatie financieel 

rechercheren geagendeerd. Het WODC heeft opdracht gegeven tot deze evaluatie (een samenvatting van 

het onderzoeksvoorstel is als bijlage opgenomen). De evaluatie-uitkomsten moeten onder andere zicht 

bieden op de mate waarin het is gelukt om financieel rechercheren te integreren in de handhavingske-

ten. De wijze waarop het project Financieel Rechercheren daaraan heeft bijgedragen is in het bijzonder 

onderwerp van evaluatie. 

De onderzoeksvraagstelling is erg breed. Dat komt vooral ook door het dubbelkarakter van het 

begrip financieel rechercheren: het betreft zowel de inzet van financieel-technisch instrumentarium, als 

de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Net  alleen de onderzoeksvraagstelling, maar 

ook het onderzoeksveld is breed. Binnen de onderzoeksopdracht is het onmogelijk alle regio's even 

sterk in het onderzoek te vertegenwoordigen. In het onderzoeksvoorstel is daarom nadere afbakening 

voorgesteld die globaal verloopt op basis van de volgende processtappen: 

I. het opvragen van schriftelijke infonnatie van alle politieregio's en het KLPD; 

2. het komen tot een typologic van de verschillende manieren van invullen van financieel rechercheren; 

3. het maken van een selectie van regio's die ieder een typologie representeren; 

4. het inzoomen op deze regio's voor nader onderzoek. 

Verzoek 

In het kader van stap I willen wij uw medewerking vragen bij de inforrnatieverzameling. Graag zouden 

wij van iedere politieregio, het KLPD en ieder arrondissement in het bezit komen van relevante stuk-

ken betreffende de volgende thema's op het terrein van financieel rechercheren: 

• Beleid: de wijze waarop financieel-rechercheren in het beleid is geincorporeerd en welke 

streefsituaties zijn gedefinieerd; 

• Werkwijze: op welke manier wordt feitelijk inhoud gegeven aan financieel rechercheren; 

• Organisatie: de wijze waarop financieel-rechercheren organisatorisch is vormgegeven; 

• Deskundigheid: op welke wijze deskundigheid betreffende financieel rechercheren is ontwikkeld; 

• Resultaat: wat financieel-rechercheren heeft opgeleverd; 

• Samenwerking: welke structurele betrekking zijn aangegaan met bijvoorbeeld andere regio's, 

bijzondere opsporingsdiensten, of forensische accountants 

Format 

In de onderstaande tabel hebben wij omschreven om welk type informatie en welke documenten het 
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gaat. Desgewenst kan worden volstaan met het aanleveren van alleen die passages of hookIstukken die 

betrekking hebben op financieel rechercheren.  

Doeumenttype kaargangen/periode 	Informatie -type 

Jaarplannen regio/KLPD/- 	1996, 1997, 1998, 

kemteams 	 1999, 2000, 2001 

Jaarverslagen regio/- 

KLPD/kenueams 

Managementrapponage 

Inriehtingsplannen 

(alleen wat formed is 

vastgestcld) 

Opleidingsplannen 

(alleen wat formed is 

vastgesteld) 

Beleidsnota's en verbeter-

pallen (alleen 'vat 

funned is vastgesteld) 

Convenanten (alleen wat 

formed is vastgesteld) 

Onderzoeksevaluatics 

1996, 1997. 1998, 

1999, 2000 

1C 4maands periode 

van 2001 

1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 

1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 

1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 

1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 

1996, 1997. 1998, 

1999, 2000, 2001 

• Do prioriteit die word( toegekend aan de preventic 

en bestrijding van financieel economische criminaliteit; 

• De streefsituatie 

• De wijze waarop die prioriteit word! ingevuld 

• Do capaciteit die daarvoor wordt gercserveerd 

• De samenwerking met anderen 

• De inzet van tinancieel-technische instrumenten 

De opbrengsten van financieel-rechercheren en de 

daadwerkelijke realisatic van de jaarplannen 

Aangezien over 2001 nog geen jaarverslag bestaat 

vinden we hetzelfde type informatie waarschijnfijk 

terug in eon cerste managementrapportage van 2001 

De wijze waarop organisatorisch en qua fonnatie 

(organiek) invulling is gegeven aan financieel 

recherchercn (BFO's, regionale recherche, distrieten) 

De aanwezige deskundigheid m.b.t. financieel 

rechercheren, en de wijze waarop die verder wordt 

ontwikkeld. 

Beleidsnota's die fomwel zijn geaccordeerd en de 

basis vormen voor (aanpassing van) de inrichting en 

werkwijze van financieel rechereheren 

Samenwerkings- en/of prestatie-afspraken betreffende 

financiecl rechercheren. 

Constateiingen omtrent de kwaliteit en de opbrengst 

van de inzet van financieel-technische instrumenten 

in concrete reehereheonderzoeken. 

Procedure -voorstel 

Graag zouden wij de gevraagde documenten willen ontvangen voor 15 augustus 2001. Na bestu-

dering zal een aantal regio's worden benaderd voor vervolgonderzoek. Voorgesteld wordt om de vertc-

genwoordiger in het FEPP als contactpersoon aan te houden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij 

de helpdesk die in verband met het onderzoek naar financieel rechercheren is ingcricht. 

De documenten kunnen wordcn opgestuurd am: 

Faber organisatievernieuwing b.v. 

Vlinderhof 13 

5345 JX Oss 

21052001 

WF 
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Bijlage 6 Concept-gegevensmodel IFT's 

In het IFT-overleg van 4 april 2001 werden in het kader van de eindevaluatie financieel 

recherchen, twee afspraken gemaakt: 

• de IFT's leveren kwalitatieve informatie aan (voor 4 mei 2001); 

• voor het IFT-overleg van 7 juni 2001 wordt het concept-gegevensmodel voor de aan-

levering van kwantitatieve gegevens geagendeerd. 

Dit concept-gegevensmodel is bedoeld ter bespreking op 7 juni a.s. en bevat een 

opsomming en toelichting van de graag door ons te ontvangen gegevens. Doel van de 

bespreking is om tot een gezamenlijk model te komen en afspraken te maken over de 

wijze en datum van aanlevering van de gegevens. 

Kwalitatieve gegevens 

De tussenevaluatie van het 1FT-concept kende als peildatum 1 juli 1999. De documenten die date-

ren van voor deze datum hebben wij nog in ons bezit. Met name willen we de documenten ontvangen 

die vanaf 1 juli 1999 zijn verschenen. Een aantal IFT's heeft de stukken nog niet aangeleverd. Het gaat 

ons (voor zover aanwezig) om: 

0 jaarplan 2000 

0 jaarplan 2001 

o inrichtingsplan 2000 

O Inrichtingsplan 2001 

0 Begroting 2000 

o Begroting 2001 

0 Jaarrekening 1999 

o Jaarrekening 2000 

o Huishoudelijk reglement 

Thema-bulletin(s) 

Managementrapportage totaal 1999 

Managementrapportage totaal 2000 

Managementrapportage le 4 mnds. 

periode 2001 

Opleidingsplan 2000 

Opleidingsplan 2001 

0 Handhavingsarrangementen 

0 Informatiseringsplan 2000 

o Informatiseringsplan 2001 

Verbeterplannen 

Notulen bespreking TPO 

• Onderzoeksevaluaties 

• Notulen teambesprekingen vanaf 

1 juli 1999 t/m 30 april 2001 

• Notulen teamleiding vanaf I juli 1999 

t/m 30 april 2001 

• Notulen besprekingen private sector 

vanaf I juli 1999 t/m 30 april 2001 

O Notulen bespreking IFT-OM fraudc 

team vanaf 1 juli 1999 t/m 

30 april 2001 

• Notulen eigen VPO-overleg 

• Verslag zelfevaluatie(s) 

• Beleidsnotities 

• Onderzoeksvoorstellen 

• Fraudekaart 

Mogelijk dat aan aantal van deze stukken van het OM moet komen. Onze voorkeur gaat ernaar uit 

om de coordinatie daarvan via een contactpersoon te laten lopen zodat er geen `dubbels' ontstaan. 

Kwantitatieve gegevens 

De kwantitatieve gegevens die wij graag zouden willen ontvangen zijn onderverdeeld in: 

Al:  gegevens betreffende de productie door het 1FT 

A2: gegevens betreffende de productie van het OM-fraudeteam 

BI:  gegevens betreffende de formatie en de bezetting van het I FT 

B2: gegevens betreffende de fon -natie en de bezetting van het OM-fraudeteam 
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De referentieperiode waarover wij de gegcvens graag zouden ontvangen is van de startdatum van 

het IFT en/of fraudeteam, tot en met 30 april 2001. 

Ad Al en A2: Productiegegevens IFT en/of OM -fraudeteam 

De organisatie van de fraudemeldpunten is niet binnen alle IFT's/OM-fraudeteams gelijk. 

Waarschijnlijk zullen daarom per situatie alspraken gemaakt moeten worden over wic wat aanlevert. De 

volgende productiegegevens zouden wij graag ontvangen voor wat betreft de zaken die door het IFT ook 

daadwerkeliik in onderzock ziin genomen c.o. op de plank linen om in onderzoek genomen te worden. 

Nr. Gegm en scategorie Toelichting 

1 	IFT-nummer 

2 LBF-nummer 

3 	Parketnummer 

4 	Status onderzoek 

5 	Melder 

6 Melddatum 

7 	Fraudesoort 

Fraude-type 

9 	Aantal voorvall en 

10 VPO-score 

11 	Classificatie 

12 GVO 

13 Samenwerkende partners 

14 Gebruikte opsporingsmethoden 

15 Aaiun' aangehouden vcrdachten 

16 Het aantal rechishulpvcrzocken 

17 Nadeel (potentieel) 

18 Nadcel (feitelijk) 

19 SFO 

20 Conscrvatoir beslag 

21 Geschat wvy 

Het nummer dat het IFT of het OM-team zelf hanteren 

Het nummer waarondcr de sank bij het LBF bekend staat 

Nummer waaronder de 'mak binnen Compas ingesehreven staat 

De status van het ondcrzock per 30 april 2001. We moeten met elkaar 

afspraken of de AEF-fasering wordt gehanteerd of die oorspronkelijk door 

de IFT's werd gehantecrd. 

De instelling waar de melding vandaan kornt. Bijvoorbeeld het 

verzekeringsloket, bancair loket, politieregio X etc. 

De eerste datum waarop de melding door een IFT/OM is ontvangen. 

Dc fraude-categoric, zoals bancaire fraude, verzekeringsfraude, 

beursfraude, sociale zekerheidsfraude etc. 

Het type fraude binnen een bepaolde categoric. Zo kan bancaire 

fraude bestaan uit OLO-fraude; OLA; betalingsdiskettes etc. 

Het aantal voorvallen/gebeurtenissen waaruit cm melding of een zaak is 

opgcbouwd (het zou bijvoorbeeld on' mecrdere OLO's binnen 1 zaak 

kunnen gaan) 

Per toetsingscriterium (maatschappelijk belang; ontwriehting financieel 

verkeer etc.) de VPO-score 

Zware, middelzware of yeelvoorkomende criminaliteit 

Of ja/nee een gerechtelijk vooronderzoek is geopend 

Politieregio's, opsporingsteams, bijzondere opsporingsdiensten die ceo 

aandeel hebbcn gehad in het onderzoek. 

Of gebruik is gemaakt van observatie, tap, printer, doorzocking, infiltratie, 

pseudokoop, gecontroleerde allevering, doorlaten, informant 

Fict totaal aantal verdachten dat in relatic tot deze zaak is aangehouden 

Het aanial reehtshulpverzocken dat aan anderc landen is ungebracht. 

De schade die is verijdeld, maar zich in het komend half joar zou hebben 

voorgedaan als niet was ingcgrepen (dit is cen lastig bcgrip maar er wordt 

met name door de marktpartijen nice gewerkt) 

De sehade zoals die feitelijk is opgetreden 

Of jaMee ecn Strafrechtelijk Financicel Onderzoek is geopend 

De waarde in guldens van het eventueel gelcgde eonservatoir beslag 

Het door de politic gesehattc wederreehtelijk verkregen voordeel 
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Functiesoort 	Salarisschaal 	Oorspronkelijk ontwerp 	Situatie per 30 april 2001 

afdeling 	aantal 	afdeling 	aantal 	aantal 

organiek 	 organiek 	feitelijk 

Financieel rechercheur 

Misdaadanalist 

Etc. 

Nr. Gegevenscategorie 11= 
22 Gevorderd wvv in le aanleg 

23 Opgelegde betalingsver-

plichting in le aanleg 

24 Gevorderd wvv in 2e aanleg 

25 Opgelegde betalingsver-

plichting in 2e aanleg 

26 Aantal veroordeelde verdachten 

27 Sanctie hoogst 

28 Sanctie laagst 

Het door de officier in eerste aanleg gevorderde totale wvv (niet rekening 

houdende met een evt. bijstelling tijdens de zitting) 

De door de rechter in eerste aanleg opgelegde totale betalingsverplichting 

Het door de officier/AG in tweede aanleg gevorderde totale wvv 

(niet rekening houdende met een evt. bijstelling tijdens de zitting) 

De door de rechter in eerste aanlcg opgelcgde totale betalingsverplichting 

Het aantal verdachten aan wie daadwerkelijk een sanctie is opgelegd 

De hoogst opgelegde sanctie in deze zaak 

De laagst opgelegde sanctie in deze zaak 

Meldingen verticale fraude 

Daarnaast geldt voor de meeste OM-fraudeteams dat zij zich niet alleen beperken tot de horizonta-

le fraude maar ook meldingen/aangiften ontvangen terzake verticale fraude. Deze meldingen worden 

bijvoorbeeld uitgezet onder de politieregio's of bijzondere opsporingsdiensten. Voorzover er inzet op is 

gepleegd door het OM-fraudeteam, willen wij ook graag deze meldingen in beeld krijgen. Zoveel moge-

lijk volgens bovenstaand model. 

Meldingen die niet door het /FT in onderzoek zijn genomen 

Er zijn teams die alle fraude-signalen uit hun achterliggende regio's ontvangen; dus ook de veel-
voorkomende zaken. Voorzover het IFT er inzet op heeft gepleegd komen ze terug in het gegevensmo-

del. Als ze door het 1FT zijn ontvangen en opgelegd, willen wij daarvan graag een beperkte opgave van 

ontvangen volgens onderstaand model. 

Melder 

Fraudesoort 

Fraudetype 

Aantal voorvallen 

Ad B1 en B2: Formatie en bezetting 

Organieke en feitelijke formatie 

De formatie van zowel het IFT als het OM-fraudeteam zouden wij graag volgens het onderstaande 

model aangereikt lcrijgen. 
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Datum in 	Aantal in 	Datum nit 	Aantal uit 	Vertrokken 	Vertrokken 

dienst 	 dienst 	 dienst 	dienst 	omdat: 	naar: 	 I 

Opleiding 	Aanbiedende instelling 	Aantal gediplomeerden 	Aantal studerende 

binnen het 1FT/OM-team 	per 30 april 2001 

Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau binnen het IFT en het OM-fraudeteam zouden wij graag in beeld willen bren-

gen volgens onderstaand model. 

Migratie in/uit het team 

Tot slot zouden wij graag inzicht krijgen in de migratic van het IFT en het OM-fraudeteam. We 

bedoelen dan de in- en uitstroom van personeel vanaf de startdatum van het team tot en met 30 april. 

Het volgende model bevat de gewenste gegevens. 

Procedure 

De gegevensmodellen worden op 7 juni 2001 bcsproken in het IFT-overleg. Ook aan de orde komt 

dan de vraag wie welke gegevens zou kunnen aanleveren en op welke wijzc. Zo zouden wij ons kunnc 

voorstellen dat de beheerders van de fraude-meldpunten het centrale punt vormen voor de aanlevering 

van de producticgegevens. Graag willen wij in het IFT-overleg ook bespreken in hoeverre de fraude-

meldpunten op dc hoogte zijn van wat in de politiercgio's gebeurt buiten het IFT. 

Desgewenst kunnen wij invoerbestanden maken om de cijfers direct in het goede formaat aan tc 

leveren. Maar met name voor wat betreft de productiecijfers houdt dat in dat ze handmatig moeten wor-

den ingcvoerd. Dat is nogal tijdrovend. In het geval dat een team een eigen geautomatiseerde registra-

tie hceft, kunnen wij prima uit de voeten met bijvoorbeeld een excel-extractie van de gewenste gegc-

yens. 

Helpdesk 

De van de IFT's en de OM-fraudeteams gevraagde gegevcns maken deel uit van een totaalbeeld wat we 

proberen tc vervaardigcn voor heel het land. Om op vragen uit het veld antwoord te kunnen geven is 

een telefonische helpdesk in het Icven geroepen. Met alle vragen over het evaluatieonderzoek van het 

financieel rcchercheren kan men daar terecht. Het speciale telefoonnummer is 0412-696468. Vragen 

kunnen ook via de e-mail worden gesteld: info zfabers.n1  
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Nummer 	Cursus/module 	 hier aankruisen 

cursus 

I 	Boekhouden voor opsporingsambtcnaren 

2 	Controletechniek 

3 	EU fraude 

4 	Faillissementsfraude 

5 	Fraude 4 

6 	Fraudebasis 

7 	Fraudemanagement 

8 	Money laundering 

9 	Ondernemingsfraude 

10 	Ontneming 4 

I I 	Plukze (GC)  

12 	Politievaardigheden 

13 	Zelfstudie FR3 

Nummer 	Cursus/module 	 Afgesloten in jaar: 	Afgesloten in maand: 

cursus 

I 	Boekhouden voor opsporingsambtenaren 

2 	Controletechniek 

3 	EU fraude 

Bijlage 7 Vragenlijst deelonderzoek deskundigheid 

Vragenlijst deelnemers aan cursussen/modulen georganiseerd door het ICR. 

Deelnemerscode: 

ONDERZOEK FINANCIEEL RECHERCHEREN 

WI] verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden door het hokje voor een van de 

antwoord-altematieven aan te kruisen of door uw antwoord in te vullen. 

Meestal kan er slechts een antwoord-altematief worden aangekruist. Waar meerdere 

alternatieven kunnen worden ingevuld is dit apart aangegeven. 

I. Aan welke van de onderstaande cursussen/modulen hebt u in het verleden deel genomen? (aankrui-

sen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) 

2. Wilt u van de betreffende cursussen/modulen aangeven in welk jaar en in welke maand u deze hebt 
afgesloten? Guar en maand invullen) 
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Nummer 	Cursus/module 	 Afgesloten in jaar: 	Afgesloten in maand: 

, 	cursus 

4 	Faillissementsfraude 

5 	Fraude 4 

6 	Fraudebasis 

7 	Fraudemanagement 

8 	Money laundering 

9 	Ondememingsfraude 

10 	Ontneming 4 

11 	Plukze (GC) 

12 	Politievaardigheden 

13 	Zelfstudie FR3 

Minion 	Zeer veel 	veel 	 Enigszins 	Weinig 	 Zeer weinig 

cursus: 

Hieronder volgt een aantal vragen over het gebruik van de opgedane kennis en ervaring in uw dage-

lijkse werksituatie. U wordt gevraagd per cursus aan te geven welke functie u vervulde op het moment 

dal de cursus werd afgesloten op de laatste cursusdag. U hoeft niet de naam van de cursus op te schrij-

ven maar kunt volstaan met in de eerste kolom het nummer van de cursus op te nemen. 

3. In welke functie(s) was u werkzaam toen u de cursus/cursussen volgde en bij welk organisatieonder-

deel? (Gmag het Hummer van de gevolgde carsus aangeven in de eerste kolom. In de tweede kolom 

graag env toemnaligelimctie en in de derde kolom het organisatieonderdeet Indien env Anctie of orga-

nisatieonderdeel onveranderd zijn hint a volstaan met aanhalingstekens) 

Nummer 

cursus: 

Naam functie bij afsluiten van de 

desbetreffende cursus: 

Organisatieonderdeel 

4. In welke mate hebt u voor de bij vraag 3 aangegeven cursussen in uw toenmalige functie gebruik 

gemaakt van de in de cursus opgedane kennis en vaardigheden? (graag het ink aankrztisen wat per car-

sus van toepassing 
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5. In welke mate heeft het volgen van de bij vraag I aangegeven cursussen naar uw opvatting bijgedra-

gen aan uw verdere loopbaanontwikkeling? (aankruisen wat van toepassing is) 

Zeer veel 

Veel 

Enigszins 

VVeinig 

Zeer weinig 

6. Welke onderwerpen, aspecten of onderdelen van financieel rechercheren hebt u gezien vanuit uw 

praktijkervaring gemist tijdens de cursus(sen)/module(n) die u hebt gevolgd? 

Nummer 

cursus: 

Gemiste aspecten van financieel rechercheren: 

7. Welke onderwerpen, aspecten of onderdelen van financieel rechercheren zouden in het algemeen 

gezien vanuit uw praktijkervaring een sterker accent in cursussen moeten krijgen? 

8. Hebt u verder nog op- of aanmerkingen in verband met het aanbod van cursussen/modulen op het 

gebied van financieel rechercheren? 

Ten slotte volgen nog enkele vragen die we gebruiken voor de analyse van de gegevens (de datum van 

30 april 2001 betref't het einde van de onderzoeksperiode) 
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9. Wat was uw leeftijd op 30 april 2001? 

10. bioeveel diensijaren bij de politic (inclusief jaren Koninklijke Marechaussee) had u op 30 april 

2001? 

II. Wat was ow functie per 30 april 2001? 

12. In welke politieregio of andere organisatie was u werkzaam per 30 april 2001? 

Hartehjk dank your het invullen van de vragenlijst. Wilt a de Itist zo spoedig mogelUk in bijgaande 

retair envelop aan ons retourneren? 
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Bijlage 8 Handhavingsarrangement 

HANDHAVINGSARRANGEMENT 
OPENBAAR MINISTERIE EN 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN 

De bestrij ding van bancaire fraude vergt dat het Openbaar Ministerie en de 
Nederlandse banken, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken 
samenwerken. 

Deze samenwerking zal plaatsvinden op bestuurlijk, strategisch en operationeel 
niveau, zulks met respect voor wederzijdse belangen en verantwoordelijkheden. 
Hiertoe worden door beiden de volgende toezeggingen gedaan. 

De toezeggingen strekken ertoe dat: 
- 	een goed evenwicht zal ontstaan tussen preventie en repressie; 
- 	door een actief vervolgingsbeleid een duidelijk signaal wordt afgegeven 

richting (potentiele) daders, terwille van het waarborgen van de integriteit van 
het financiele stelsel; 

- 	de schade voor de banken en/of financiele instellingen die het gevolg is of 
kan zijn van fraude wordt voorkomen en beperkt; 

- 	een duidelijk beeld ontstaat van de aard en omvang fraude; 
- de deskundigheid van beiden wordt bevorderd; 
- 	beider inspanning efficient en effectief zal zijn; 

Gemeenschappelijke toezeggingen 

Vertegenwoordigers van beide partijen zullen deelnemen aan de tussen hun 
organisaties bestaande vormen van overleg op bestuurlijk, strategisch en 
operationeel niveau. 

In goed overleg bepalen de banken en het Openbaar Ministerie welke (trend)- 
fraudes bij de opsporing en vervolging prioriteit behoren te krijgen. 

De partijen zullen elkaar ter bevordering van hun wederzijdse deskundigheid de 
relevante kennis ter beschikking stellen en overigens ook anderszins faciliteiten 
bieden ter wille van de bevordering van hun deskundigheid. 

De partijen zullen gezamenlijk een werkwijze ontwikkelen betrekking hebbend op 
door ieder te verrichten werkzaamheden voorafgaand aan de aangifte van gepleeg-
de fraude, de aangifte zelve en in verband met het onderzoek dat daarop volgt. 
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Toezeggingen door de banken 

Het beleid van de banken is erop gericht maatregelen te treffen ter voorkoming 
van fraude en ter ondersteuning van de opsporing door: 
- de fraudegevoeligheid van hun producten te beperken; 
- 	het signaleren van (het vermoeden van) fraudes of pogingen daartoe; 
- 	het registreren en analyseren van aard en omvang van fraudezaken; 
- 	het coardineren en voorbereiden van (interbancaire) fraudezalcen ter 

voorbereiding en ondersteuning van de opsporing en vervolging. 
- het waar opportuun doen van aangiften in verband met de vastlegging, 

vervolging en bestrijding van fraudezaken. 
- 	het inrichten en instandhouden van een afdeling veiligheidszaken en/of vaste 

aanspreekpunten opdat adequate opsporingsbijstand wordt geleverd. 
- 

	

	het verstrekken van informatie over fraudezaken, onder andere in termen van 
kwalitatief goede aangiften. 

- 	bet ter beschikking stellen van kennis over financieel economische producten 
en diensten. 

De banken zullen in het kader van de bestrijding van bancaire fraude binnen de 
bestaande wettelijke mogelijkheden en in overeenstemming met het aangehechte 
Protocol informatie verstrekken aan het Openbaar Ministerie en de 
opsporingsdiensten (annex I). 

ToezegRingen door het Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie zal zich inspannen opdat de geprioriteerde fraudes 
daadwerkelijk door de opsporingsdiensten in behandeling worden genomen. 
Hiertoe zal het Openbaar Ministerie: 
- 	Grootstedelijke- en regionale samenwerkingsverbanden tussen Openbaar 

Ministerie en opsporingsdiensten voor de bestrijding van bancaire fraude 
instandhouden. 

- Zo dit nodig mocht blijken gegeven de aard en omvang van een onderzoek, 
samenwerking tot stand brengen tussen genoemde interregionale samenwer-
kingsverbanden, regionale politiekorpsen en bijzondere opsporingsdiensten. 

- 

	

	Een interregionaal samenwerkingsverband in het bijzonder belasten met de 
ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van bancaire fraude. 

Het Openbaar Ministerie zal procedures ontwikkelen voor: 
- 	Overleg met de banken over de selectie en prioritering van onderzoeken die 

betrekking hebben op horizontale fraude in casu bancaire fraude. 
- Een evenwichtige toedeling van deze onderzoeken aan de daarmee belaste 

opsporingsinstanties en parketten (annex 2). Het Openbaar Ministerie 
garandeert voor het jaar 2001 de stafrechtelijke afdoening van tenminste: 25 
middelzware zaken waarover proces-verbaal wordt opgernaakt door de 
Interregionale Fraudeteams van de politic; 4 zware zalcen waarover proces-
verbaal wordt opgemaakt door de Interregionale Fraudeteams dan wel door 
het Landelijk Rechercheteam bij het Korps Landelijke Politiediensten. 
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Het OM zal zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de bank 
als benadeelde partij. Het Openbaar Ministerie verplicht zich aan het aspect 
(toepassing en naleving van de) ontnemingswetgeving adequaat aandacht te 
(blijven) besteden. Hiertoe zullen die feiten op de tenlastelegging worden 
vermeld, opdat de bank zich as benadeelde partij kan voegen. 

Het Openbaar Ministerie zal zorgdragen voor een tijdige en adequate informatie 
en terugkoppeling aan de banken onder meer met het oog op: 
- 	Het (alsnog) doen van een aangifte door de bank als benadeelde partij. 
- 	Schadeverhaal op de verdachte en eventuele voeging in het strafproces als 

benadeelde partij. 
- De resultaten en voortgang van het opsporingsonderzoek. 
- 	Fraudebestrijding en preventie. 

Het Openbaar Ministerie zal jaarlijks aan de Nederlandse Vereniging van Banken 
opgave doen van de beschikbare opsporingscapaciteit van de interregionale 
sarnenwerkingsverbanden. 

Het Openbaar Ministerie zal er zorg voor dragen dat de zaken spoedig aan de 
rechter zullen worden voorgelegd. Het Openbaar Ministerie zal zich inspannen 
voor een kwaliteits- en kwantiteitsimpuls bij de rechterlijke macht op het terrein 
van afdoening van fraudezaken. 

Gedurende en na afloop van het onderzoek zal het Openbaar Ministerie dit met de 
betrokken bank, dan wel de Nederlandse Vereniging van Banken evalueren. Het 
Openbaar Ministerie zal de afloop van de zaak aan de betrokken bank en de 
Vereniging kenbaar maken. 

Bijzondere aandachtspunten voor banken en Openbaar Ministerie  
Publiciteit over de aard en het verloop van het onderzoek en de vervolging zal 
door het Openbaar Ministerie en de betrokken banken in onderling overleg 
plaatsvinden. 

Afspraken worden gemaakt over de mate van openbaarheid van de aan de 
overheid ter beschildcing gestelde (fraude)gegevens. Deze afspraken betreffen 
zowel de kwantitatieve gegevens als de werkwijzen van plegers van strafbare 
feiten. 

De bovenstaande toezeggingen worden gedaan voor de jaren 2000 en 2001. 

Ondertekening 

Openbaar Ministerie 	 Nederlandse Vereniging van Banken 
Procureur Generaal 	 Directeur 
Mr D.W. Steenhuis 	 Drs H.G.M. Blocks 

Rotterdam, 31 oktober 2000 (algemeenlandhavingsarrangement) 	 531 



Schema Gegevensuitwisseling in her kader van handhavingsarrangement OM- NVB 	 I  
Snort informatie 	 Bank naar overheid 	 Overheid near bank  

1 	Niel herleidbaar op 	De bank is bevnegd de informatie te verstrekken. 	De overheid is bevoegd de informant It verstrekken. ()ok de overheid zal bij de bcoordeling van ten 

personen 	 De bank sat beoordelen of aan een verzoek 	verzoek de prevent ie strekking en eventuele interne of externe betrokkenheid aten meewegen. 

(achtcrgronden, modus 	gevolg wordt gegeven aan de hand van de 

operandi, trends, 	 preventieve strekking daarvan (informatie die tan 

totaaloverziehten t.b.v. 	hijdragen aan het voorkomen van delicten, 

generale/specifieke 	detectie van dadergroepen en beperking van 

preventie 	 risico's)  

2 	Wel herleidbaar op 	De bank is niet bevoegd te verstrekken i  tenzij: 	Het Openbaar Ministerie kan aan de bank informatie nit individuele strafzaken verstrekken op basis 

natuurlijke persoon 	• 	er ten wettelijke tile! is, waar de verplichting 	van: 

nil voortvloeit (bijv. 105, 126, 96a Sv, of 	- 	de Handleiding verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan derden voor buiten de 

bijzondere wetten als 81 AWR, IS en 19 	 strafrechtspleging gelegen doeleinden d.d. 7-3-2000 (Std. 3 mei 2000, nr 86E 

WED) 	 - 	artikel 5Id Vt'stSv als de bank slachtoffer is van het delict: de benadeelde partij heel recht op 

• De bank op basis van de afweging van artikel 	inzage van de 'processtukken'. Dit betckent overigens dat alleen de stukken die bij het OM 

11 lid 2 WI'R besluit de gegevens de 	 binnenkomen onder dit artikel vallen. Het is dus van belang dat deze zaken niet door de politic 

verstrekken. Een en ander is nader ingevuld 	warden geseponeerd. Verder mod t er bij het kiezen van het delict op worden gelet, dat zodanigc 

in het convenant vrijwillige medewerking.' 	feiten worden gekozen, dal de bank daardoor in de positie van benadeelde komt. 

• de bank aangifte doe als benadeelde van het 	In bijzondere gevallen kan de politic op basis van anikel 30 Wet Politieregisters informatie 

della. 3  verstrekken nil politieregisters. Hoewel de Wet Politieregisters ten gesloten systeem vormt, wordt 

algemcen aangenoinen, dat op grond van artikel 30 verstrekking is toegestaan mits dit noodzakelijk 

voortvloeit Mt het doel van de registratie van de politietaak. 

Daarnaast tan de minister op grond van artikel 18 lid 5 Wet Eolitieregisters in uitzonderingsgevallen 

toestemming geven tot verstrekking nit ten politieregister. 

Dit kan echter slechts in incidentele gevallen worden toegepast.  

3 	Wel herleidbaar op 	Zie hierboven 	 Zie hierboven 

rechtspersoon 

1./1 
LQ 
NJ 

1  Op basis van de Algemene Bankvoorwaarden en (voor natuurlijke personen) de Wet Persoonsregistraties rust op de bank de verplichting om gegevens die te 

herleiden zijn op clienten vertrouwelijk le behandelen. 

2  Met de invoering van art 96a WvSv (per 1-2-2000) ontstaat er ten ruimere verstrekkingsverplichting voorafgaand aan het GVO: namelijk voor alit misdrijven 

waar voorlopige hechtenis voor mogelijk is. De vraag is of de resterende delicten nog wel voldoen aan het criterium maatschappelijk belang'. In de NVB 

checklist wordt in dal kader immers gesproken over kapitale, levensbedreigende delicten, vonnen van groots opgezette fraude en delicten die worden gepleegd 

door de georganiseerde zware criminaliteit. Wel tan het convenant nog een rol spelen bij verzoeken op grond van artikel 126gg WvSv (Verkennend onderzoek) 

en 126v WvSv, (burgerinformant) waarbij sprake is van het beramen van misdrijven. 

3  Indien de bank benadeelde is, en aangifte doet vloeit de bevoegdheid tot het verstrekken van informatie voort uit het doel van de registratie. Daarin is onder meer 

opgenomen: het voorkomen van fraude tegen de financiele sector. 
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Fraudesoort 

Bancaire fraude 	 4 	1 	 6 	 fl 	414.000 

Beleggingsfraude 	2 

Creditcard fraude 

Faillissementsfraude 	10 	6 	 15 	 fl 	4.262.359 

Hypotheekfraude 	5 	1 	 16 	 fl 	1.584.600 

Intellectuele fraude 

Intemetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Milieufraude 

Oplichting 	 1 	 2 	 fl 	493.039 

Telecom-fraude 	 3 	 8 	2 	 fl 	2.144.000 

Verduistering 	 1 	 1 	 fl 	143.628 

Verzekersfraude 	 3 

Overige 	 9 	4 	 12 	 fl 	748.704 

Verticale fraude: 

* subsidiefraude 

Totaal 	 35 	15 	 60 	2 	 fl 	- 	11 	- 	 fl 	- 	fl 	9.790.330 LAJ 
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Bancaire fraude 	24 	4 	 3 	105 	 8 	 fl 	176.865 	fl 	606.000 	11 	266.280 	0 	6.719.157 

Beleggingsfraude 	1 	1 	 3 	 I 	 fl 	300.000 

Creditcard fraude 	6 	1 	 3 	13 	1 

Faillissementsfraude 	 11 	2.800.000 

Hypotheekfraude 	II 	 18 	 I 	 11 19.709.066 

Intellectuele fraude 	2 

Internetfraude 	 1 

Kredietfraude 	 4 	1 	 18 	 2 

Merkenfraude 	 1 	I 	 1 	5 	4 	2 

Milieufraude 	 2 	 fl 	700.000 

Oplichting 

Telecom-fraude 

Verduistering 	 1 	 1 	 fl 	1.500.000 

Verzekersfraude 	 2 	 1 	16 	II 	1 	 11 	4.500.000 

Overige 	 6 	 6 	 2 	 fl 	149.000 

Venicale fraude: 

*  subsidiefraude  

Totaal 	 61 	8 	 8 	185 	1 	16 	19 	11 	 fl 176.865 	fl 	606.000 	fl 	266.280 	fl 36.377.223 1 
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< 	< 	< 	< 	< 	< 	< 	C.; 	,E, 	(.; 	S 	(.; 	■?..., 	0 	.9., 	Z Fraudesoort 

Bancaire fraude 	 3 	 30 	 19 	1 	3 	fl 	25.000 	fl 4.100.000 	 fl 	6.990.000 

Beleggingsfraude 	1 	 4 

Creditcard fraude 	 1 	 50 	 fl 	500.000 	 fl 	500.000 

Faillissementsfraude 	1 	 fl 	2.000.000 

Hypotheekfraude 	 1 	 5 	 1 

Intellectuele fraude 	1 	 16 	 1 	fl 	100.000 

Internetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Milieufraude 

Oplichting 

Telecom-fraude 

Verduistering 

Verzekersfraude 	 4 	4 	 76 	 29 	9 	6 	fl 7.600.000 	fl 26.595.301 	 fl 	27.388.690 

Overige 	 2 	 315 	 2 	 1 	 fl 	800.000 	 fl 	800.000 

Verticale fraude: 

*  subsidiefraude  

Totaal 	 14 	4 	 487 	 59 	10 	12 	fl 7.725.000 	fl 31.995.301 	 n 	- 	fl 	37.678.690 
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aa 	0. 	 71 
 	Q' 	Q' 	Q' 	• ;: 	.. rt 	.k' 	 C) 	-; 	VEY. 	
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CU 	O. 
OS 	14 Frau desoort 

Bancaire fraude 	 . 	29 	 25 	4 	2 	fl 	530.308 	fl 	802.319 	fl 	282.319 	 0 	837.132 

Beleggingsfraude 	 2 	1 	 366 	 50 	8 	3 	0 4.700.000 fl 30.000.000 	 fl 	31.625.000 

Creditcard fraude 	 I 	 139 	 7 	 1 	 fl 	156.884 	fl 	167.371 	 0 	479.333 

. 	Faillissementsfraude 	 4 

Hypotheekfraude 	10 	1 	 16 	 30 	 3 	 tl 	886.439 	ti 	169.808 	fl 	169.808 	0 	5.987.818 

Intellectuele fraude 	3 	3 	 102 	 41 	3 	 11 2.486.731 	fl 	1.938.033 	0 	1.921.403 	 0 	3.716.698 

Internetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 	 _ 
Milieufraude 

Oplichting 	 3 	 2 	 2 	 fl 	1.150.000 	 fl 	1.845.444 

Telecom-frau& 	 2 	I 	 9 	 9 	 3 	 0 	1.200.000 	0 	55.847 	 0 	844.125 

Verduistering 

Verzekersfraude 	 2 	3 	 27 	 15 	1 	2 	11 	14.618 	fl 	120.400 	0 	21.400 	 tl 	1.847.365 

Overige 

Verticale fraude: 

*  subsidiefraude  

Totaal 	 32 	10 	 690 	179 	16 	18 	11 7.731.657 	fl 36.254.075 	fl 2.618.148 	fl 	169.808 	fl 47.182.915 
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Fraudesoort 

Bancaire fraude 	 2 	3 	 13 	 fl 	1.200.000 

Beleggingsfraude 

Creditcard fraude 

Faillissementsfraude 

Hypotheekfraude 

Intellectuele fraude 

Intemetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Milieufraude 

Oplichting 	 1 	 fl 	1.000.000 

Telecom-fraude 

Verduistering 	 1 	 fl 	1.000.000 

Verzekersfraude 

Overige 	 fl 	750.000 

Verticale fraude: 

* subsidiefraude 	 2 	1 

Totaal 	 6 	4 	 13 	 fl 	- 	fl 	- 	 n 	- 	11 	3.950.000 
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Fraudesoort 	 o 	0 

Bancaire fraude 	 4 	3 	2 	 fl 6.000.000 	 fl 20.930.660 

Beleggingsfraude 	 1 	 11200.000.000 

Crcditcard fraude 	 1 	 fl 	100.000 

Faillissementsfraude 

Hypotheekfraude 	 1 	1 	 fl 	6.000 	 II 5.500.000 	fl 	2.400.000 

Intellectucle fraudc 

Intemetfraude 

Kredietfraude 

Merkenfraude 

Miliculraude 

Oplichting 	 2 	3 	2 	 fl 	5.490.000 

Telecom-fraude 

Verduistering 	 1 	 fl 	250.000 

Verzekersfraude 	 1 	 11 	125.000 

Overige 

Vertieale fraude: 

• subsidiefraude 	 1 	 fl 	1.000.000  

Totaal 	 10 	9 	4 	 0 6.006.000 	0 	 - 	 n 5.500.000 	11 230.295.660 
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