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0. 	MANAGEMENTSAMENVATTING 

0.1 	Het Project Intensivering Fraudebestrijding 
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In 1992 werd de bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude hoog op de 
politieke agenda gezet. In bijlage 22 van de Miljoenennota voor 1993 werd vermeld 
dat de verwerkingscapaciteit van de justitiele keten - met name de Rechterlijke Macht 
- structureel met 205 FTE's (20,7 miljoen gulden) uitgebreid diende te worden ten 
behoeve van de verwerking van extra sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken. 
Daarnaast diende het Openbaar Ministerie te gaan overleggen met de uitvoeringsorga-
nen van de sociale zekerheidswetten. Om de uitbreiding ten behoeve van de intensive-
ring van fraudebestrijding in goede banen te leiden, werd een projectteam geformeerd 
onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal portefeuillehouder fraude. 
Het Projectteam Intensivering Fraudebestrijding (PIF) diende een stimulerende, 
informerende, adviserende en faciliterende functie voor de lijn te vervullen. Het 
projectteam werd op 1 oktober 1992 ingesteld en op 1 januari 1996 opgeheven. 

Het projectteam stelde een plan van aanpak op en formuleerde de volgende doelstel-
lingen: 
1. Intensivering van het fraude-overleg (beleids- en uitvoeringsoverleg) met de uitvoe-

ringsorganen en met de fiscus; 
2. Een verhoging van het aantal venverkte sociale-zekerheidsfraudezaken in 1994 met 

4.500 ten opzichte van 1990; 
3. Adequate verwerking van de, als gevolg van de sociale-zekerheicisfraudezaken door 

de uitkeringsinstanties bij de rechter aangebrachte terugvorderingszaken; 
4. Een verhoging van het aantal verwerkte grote fiscale-fraudezaken in 1994 met 100. 

In het projectplan werd een drietal lijnen geformuleerd waarlangs de bestrijding van 
fraude zou moeten worden geIntensiveerd: 
• Intensivering van het fraude-overleg op het terrein van zowel de fiscale fraude als 

de sociale zekerheidsfraude in de 19 arrondissementen. 
• Een verantwoorde verdeling van het beschikbaar gestelde budget aan de arrondisse-

menten, waardoor extra fraudezaken en terugvorderingszaken lcunnen worden 
afgedaan. 

• De organisatie van de managementrapportage in het kader van de fraudebestrijding. 

Deze lijnen werden in het projectplan uitgewerkt in activiteiten. Als ondersteunende 
activiteiten ter realisatie van de gestelde doelen werden benoemd: het bieden van 
ondersteuning aan de relevante afdelingen van het ministerie van Justitie bij het 
aantrekken van nieuw personeel; ondersteuning bij cornmunicatie en voorlichting; 
stimuleren en ondersteunen van de aanpassing van bestaande registratiesystemen 
(bijvoorbeeld COMPAS en Gouden Delta). 
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In het projectplan werd aangegeven dat een deel van de middelen besteed zou worden 
ten behoeve van extra rechtshulp aan verdachten. Tevens werden middelen gereser-
veerd voor de tenuitvoerlegging van altematieve sancties en onbetaalde arbeid. 

In een later stadium werd als extra doelstelling toegevoegd: het verbeteren van de 
deskundigheid van de Rechterlijke Macht (zowel zittende als staande magistratuur). 
Daarbij werd zowel gedoeld op fraude-deskundigheid, als op een verbetering van de 

bestuurlijke vaardigheden. 

Voor 1993 was aan het project 18 miljoen toegekend. In 1994 en 1995 was 23,7 
miljoen te besteden in het kader van het project. 

0.2 	Evaluatie 

Ter evaluatie van het Project Intensivering Fraudebestrijding is onderzoek verricht in 
opdracht van het ministerie van Justitie. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen 
of, met de extra middelen, de doelen van het project zijn bereikt. 

Aanvankelijk werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. In hoeverre en op welke wijze is de netwerkvonning van het OM en de handhavers 
van de sociale zekerheid en belastingen sedert de aanvang van het project tot stand 
gekomen danwel verbeterd? 

2. Wat is de bijdrage van het project daarin geweest? 
3. Indien de netwerkvorming niet (noemenswaardig) is veranderd, welke verklaringen 

Inumen daarvoor dan worden gegeven? 
4. In hoeverre en in welke mate heeft de netwerkvorming bijgedragen aan de behan-

deling van extra fraudezaken? 

5. In hoeverre en op welke wijze is de kwaliteit van de Rechterlijke Macht en de 
organisatie met betrekking tot (de afhandeling van) fraude verbeterd sedert de 
aanvang van het project? 

6. Wat is de bijdrage van het project daarin geweest? 

7. Indien de kwaliteit van de Rechterlijke Macht en de organisatie daarvan niet 
noemenswaardig is veranderd, welke verklaringen kunnen daarvoor dan worden 

gegeven? 
8. In hoeverre zijn de kwantitatieve projectdoelen aan het einde van het project 

bereikt? 
9. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de gestelde doelen (blijvend) te 

realiseren? 
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Hoewel de kwaliteitsbevordering in eerste instantie geen projectdoel was, heeft het 
gedurende het project een dusdanig belangrijke rol gespeeld, dat het in deze evaluatie 
beschouwd wordt als een vijfde projectdoel. 
Tijdens het project bleek dat enkele externe factoren sterk van invloed zijn op het al 
dan met behalen van de doelstellingen. In het projectplan werd een aantal lijnen 
uitgezet volgens welke de gestelde doelen bereikt dienden te worden. Gedurende het 
project werd besloten dat aandacht besteed diende te worden aan een aantal randvoor-
waarden: het verminderen van de historisch ontstane ongelijkheid in formatie tussen 
arrondissementen (compensatie van scheefgroei); het verbeteren van de registratie en 
het introduceren van managementrapportages. Daarnaast realiseerde men zich dat 
andere instanties die deel uitmalcen van de justitiele keten extra belast zouden worden 
ten gevolge van de intensivering van fraudebestrijding bij de Rechterlijke Macht 
(rechtshulp, reclassering/taakstraffen). 

Aangezien een substantieel deel van de middelen die aan het project waren toegekend, 
besteed zijn aan additionele doelen (rechtshulp en taakstraffen), en aan randvoorwaar-
delijke activiteiten (compensatie scheefgroei, registratie en managementrapportage), is 
besloten om in de evaluatie ook aan deze aspecten aandacht te besteden. 

De volgende extra vragen (e) worden beantwoord: 

el. 	In hoeverre is spralce van een adequate verwerking van de, door uitke- 
ringsinstanties bij de rechter aangebrachte, terugvorderingszaken? 

e2. In hoeverre is er sprake van voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging 
van taakstraffen, die zijn opgelegd naar aanleiding van fraudezaken? 

e3. Op welke wijze zijn de middelen, toegekend aan rechtshulp, ingezet? 

• 7 • 

e4. 	In hoeverre is de scheefgroei tussen arronciissementen met de middelen uit 
het fraudebudget venninderd? 

e5. 	In hoeverre is de interne managementkwaliteit (het verbeteren van registratie 
en het werken met managementrapportages) verbeterd? 

0.3 	Beantwoording onderzoeksvragen en extra vragen 

De beantwoording van de acht onderzoeksvragen levert in het kort de volgende 
resultaten op: 
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Netwerkvorrning (vragen een tot en met vier) 

De netwerkvomiing tussen de handhavers van de sociale zekerheid en belastingen en 
het Openbaar Ministerie is sedert de aanvang van het project in een belangrijke mate 
geintensiveerd. Samenvattend kan geconstateerd worden dat er meer en inhoudelijker 
overleg gevoerd wordt tussen het Openbaar Ministerie en de uitvoeringsinstanties 
sociale zekerheid en de fiscus. Dit is deels een gevolg van de uitvoering van het 
project, deels het gevolg van exteme factoren. De bijdrage van het project bestaat 
vooral in het stimuleren van diverse partijen om met elkaar in overleg te treden, het 
aamiragen van gespreksonderwerpen, het sluiten van convenanten en het maken van 
managementafspraken. Externe factoren zoals het politieke klimaat hebben evenePns  

invloed gehad op het behalen van de doelstelling. 

Het versterken van de netwerkvorrning werd bemoeilijkt door de cultuurverschillen 
tussen de verschillende overlegpartners, het wisselen van gesprekspartners en de 
verschillen in grenzen van de werkgebieden van de betroldcen organisaties. 

De netwerkvorming heeft, naast een groot aantal andere stimulerende factoren, 
bijgedragen tot de behandeling van extra fraudezaken. Daarnaast heeft het toekennen 
van extra middelen aan de arrondissemenien, het maken van afspraken en het sluiten 
van convenanten tussen het OM en de aanleverende instanties, de verwerking van 
extra fraudezaken gestimuleerd. Bovendien kunnen externe factoren als de uitbreiding 
van het aantal sociaal rechercheurs, de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling en een 
cultuuromslag binnen de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid hiervoor 
worden aangewezen. Deze factoren zijn van groot belang geweest voor het behalen 

van de doelstelling. 

Het project heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van het Openbaar 
Ministerie om afspraken te malcen met de tfitvoeringsorganisaties over de aantallen aan 
te leveren en te verwerken fraudezaken. Deze afspraken hebben ervoor gezorgd dat er 
voor alle partijen druk ontstond om de streefcijfers te halen. 

Kwaliteitsverbetering (vraag viif tot en met zeven) 
Naast netwerkvorming en verhoging van het aantal verwerkte fraudezaken is tijdens 
het project ook aandacht ontstaan voor aan de doelstellingen gelieerde problemen. Zo 
is er aandacht gekomen voor de kwaliteit van de Rechterlijke Macht en de organisatie 
daarvan met betrekking tot de afhandeling van fraude. 
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De kwaliteit van de Rechterlijke Macht met betrekking tot (de afhandeling van) fraude 
is sedert de aanvang van het project ten dele veranderd. De fraude-expertise is op 
individueel niveau toegenomen, maar heeft als gevolg van de relatief snelle door-
stroom van fraude-functionarissen, met name binnen het Openbaar Ministerie, geen 
structurele verbeteringen voor de organisatie als geheel opgeleverd. De bestuurlijke 
vaardigheden zijn met noemenswaardig verbeterd. 

In het kader van het project zijn cursussen georganiseerd. Hoewel het niveau van de 
cursussen in het algemeen als ruim voldoende werd beoordeeld, twijfelden enkele 
respondenten aan het rendement van de cursussen voor de dagelijkse praktijk. 

Realisatie van de kwantitatieve doelen (vraag acht) 
Het aantal sociale zekerheidsfraudezaken dat door het OM in 1994 werd verwerkt, 
bedroeg 13.266 zaken. Om de doelstelling te bereiken diende een aantal van 10.500 
gerealiseerd te worden. Geconstateerd kan worden dat dit doel ruimschoots is bereikt. 
Het aantal te verwerken fiscale fraudezalcen werd bijna gehaald. In 1994 leverde de 
Fiod 411 zaken aan. Het doel was op 452 (grote) fiscale fraudezaken gesteld. 

Daarnaast is er tijdens het project aandacht besteed aan de verwerking van de bij de 
uitkeringsinstantie aangebrachte terugvorderingszaken, de capaciteit voor de tenuit- 
voerlegging van taalcstraffen, het vergroten van de capaciteit ten behoeve van rechts-.. 
hulpverlening, de scheefgroei tussen arrondissementen, en de interne managementkwa- 
liteit van het OM. 

Terugvorderingszaken (extra vraag I) 
Geconstateerd kan worden dat de verwerking van terugvorderingszaken door de 
kantongerechten geen of weinig problemen oplevert. Enerzijds komt dit doordat, 
ondanks een sterke stijging van het aantal terugvorderingszalcen, de verwachte grote 
aantallen uitbleven. Anderzijds komt dit door de aard van de werlczaamhecien die de 
verwerking van terugvorderingszaken met zich meebrengt: terugvorderingszaken zijn 
relatief eenvoudige zaken die voor een belangrijk deel een administratief karakter 
hebben. 

Naast het op orde brengen van de registratie van de aantallen afgehandelde terugvor-
deringszaken zijn in het kader van het project geen activiteiten ontplooid ter verbete-
ring van de verwerking van terugvorderingszaken. 
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Taakstraffen (extra vraag 2) 

Het uittrekken van extra middelen ten behoeve van de executie van de verwachte extra 
straffen als gevolg van de intensivering van fraudebestrijding, doet recht aan de 
'ketengedachte': een verandering bij een schalcel in de justitiele keten, heeft gevolgen 
voor de daaropvolgende schakels. In het kader van het Project Intensivering Fraudebe-
strijding werd verondersteld dat juist het aantal taakstraffen zou toenemen. 
Er kan geconstateerd worden dat de rniddelen die lilt het fraudebudget zijn aangewend 
voor de tenuitvoerlegging van taakstraffen, opgelegd naar aanleiding van fraudezaken, 
meer dan volledig voor het gestelde doe zijn aangewend. 

Rechtshulp (extra vraag 3) 

In 1994 en in 1995 werd 1,6 miljoen tilt het fraude-budget gereserveerd ten behoeve 
van het verlenen van rechtshulp. Deze extra middelen werden aan het budget van het 
projectteam onttrokken en via het Ininisterie van Justitie, Directie Rechtshulp, 
verdeeld. Vanuit het project is hiermee geen verdere bemoeienis geweest. Het is niet 
mogelijk om te achterhalen in hoeverre het aantal toevoegingen bij sociale zekerheids-
en fiscale fraudezaken ook inderdaad is toegenomen: de gehanteerde registratiemetho-
diek maalct een dergelijke uitsplitsing niet mogelijk. Wel kan geconstateerd worden dat 
in de periode 1990-1993 het aantal toevoegingen inzake valsheid in geschrifte/meineed 
is toegenomen. Onder dew categorie vallen sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken. 

Scheefgroei (extra vraag 4) 

Een fors deel van het fraude-budget werd aangewend ter compensatie van de scheef-
groei tussen arrondissementen. Op basis van het ninstroonunodel" (een budgetterings-
systematiek, waarbij de kwantiteit en kwalificaties van de processen-verbaal die 
jaarlijks bij ten arrondissement binnenlcomen als uitgangspunt worden genomen voor 
het bepalen van het budget) werd een ongelijke verdeling van middelen over de 
arrondissementen geconstateerd. In totaal werden 49,1 FTE's tut het fraudebudget 
toegekend aan de arrondissementen om de historisch ontstane scheefgroei te compense-
ren. Dat is ruim ten kwart van het totale budget dat in het kader van het project te 
besteden was. De redenering hierachter luidde als volgt: het is niet reed om aan 
arrondissementen in ten ongelijke uitgangspositie, gelijke eisen te stellen ten aan7ien 
van de afhandeling van fraude. 
Geconstateerd kan worden dat met behulp van de fraude-middelen de scheefgroei 
tussen de arrondissementen is afgenomen. Volgens de criteria van het instroommodel 
is de scheefgroei tussen arrondissementen met circa 60 procent afgenomen. 

Interne managementkwaliteit (extra vraag 5) 
Het project heeft ten belangrijke bijdrage geleverd an de verbetering van de interne 
managementicwaliteit van het OM (het verbeteren van de registratie en het werken met 
managementrapportages). De registratie van fraudezaken is sterk verbeterd. Aan de 
hand van de verbeterde registratiesystemen worden nu zowel binnen het OM als tussen 
het OM en de overlegpartners afspraken gemaakt over fraudebestrijding. De verbete- 
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ring van de interne managementkwaliteit heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan 
de verbetering van de organisatie van de afhandeling van fraudezaken: door een 
verbeterde registratie en het verstrekken van periodieke informatie over aantallen 
afgehandelde zaken werden de activiteiten in het kader van fraude inzichtelijk ge-
maakt. Op deze wijze werd een instrument gecreeerd aan de hand waarvan partijen 
elkaar konden aanspreken op het nalcomen van managementafspraken. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de projectdoelen grotendeels zijn bereilct. 
Bij deze conclusie kunnen echter enkele nuancerende opmerkingen geplaatst worden. 

In de eerste plaats kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij het formuleren van de 
projectdoelen. Afgevraagd kan worden hoe doordacht de basis was voor de formule-
ring van de projectdoelen. De doelen ten aanzien van netwerkvorming en terugvor-
dering werden met nader geoperationaliseerd, zodat het moeilijk is uitspralcen te doen 
over de mate waarin die doelstellingen zijn bereikt. Achteraf gezien was het doel ten 
aanzien van de aantallen te verwerken sociale zekerheidsfraudezaken weinig ambitieus. 

In de tweede plaats kan geconstateerd worden dat er naast de formele projectdoelen 
ook andere doelen werden nagestreefd. Een groot deel van de middelen is besteed aan 
onderwerpen die weliswaar indirect van belang zijn voor fraudebestrijding, maar 
primair van doen hebben met de organisatie van het OM. In de beleving van de 
respondenten heeft het Project Intensivering Fraudebestrijding juist ten aanzien van de 
verbetering van de organisatie van het Openbaar Ministerie belangrijke resultaten 
geboekt. De wijze waarop het projectteam optrad werd als "vernieuwend" en "cultuur-
doorbrekend" beschouwd. Niettemin diende het project primair uitvoering te geven 
aan de (politieke) wens om de bestrijding van fraude te intensiveren, met om de 
organisatie van het Openbaar Ministerie te verbeteren. Hoezeer deze verbetering ook 
nodig was voor de fraudebestrijding. 

In de derde plaats kan geconstateerd worden dat het uitgangspunt dat het project een 
ondersteunende rol diende te vervullen voor de staande organisaties, zodat men zich 
na de projectperiode geruisloos terug zou kunnen trekken, met staande is gebleven. 
Het project heeft een relatief zelfstandige positie verworven en heeft zich daarmee 
`onmisbaar' gemaakt. Gevreesd moet worden dat de bereikte resultaten met gecontinu-
eerd zullen worden als de taken van het project met op enigerlei wijze worden 
overgedragen. 
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0.5 	Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek worden ten slotte enkele aanbevelingen gedaan om de 
gestelde doelen blijvend te realiseren. De aanbevelingen hebben achtereenvolgens 
betrelddng op de organisatie van de Rechterlijke Macht in het algemeen, de organisa-
tie van de fraude-functie binnen het OM, en op het netwerk van organisaties betrokken 
bij de bestrijciing van fraude. 

De Rechterlifice Macht 

Het verdient aanbeveling om, met de leerervaringen die zijn opgedaan in het kader 
van het Project lntensivering Fraudebestrijding, de Planning & Control cyclus verder 
te ontwikkelen. Twee aspecten zijn daarbij van cruciaal belang: het ontwikkelen van 
methoden om informatie te verzamelen ter ondersteuning van de P&C gesprekken 
tussen het college van procureurs-generaal en de hoofdofficieren en tussen het 
ministerie en de presidenten van de Rechtbank; en een nadere bezinning op het 
creeren van (altematieve) sanctie- en beloningsmaatregelen. Daarnaast zou de 
waardering voor specialistische functies tot uitdruldcing gebracht lcunnen worden in het 
loopbaanbeleid van de Rechterlijke Macht. 

Fraudebestrajding binnen her Openbaar Ministerie 

Besloten is dat het aandachtsgebied fraude binnen het landelijke OM-beleid wordt 
gecontinueerd, om ervoor te zorgen dat het bereikte niveau blijvend wordt gereali-
seerd. Net  verdient aanbeveling om de ondersteuning van fraude-officieren vanuit een 
centraal punt te handhaven. Daamaast lijkt het verstandig de fraude-cursussen te 
continueren. De praktijkrelevantie van deze cursussen zou lcunnen worden aange-
scherpt (stages). Net verdient aanbeveling de mogelijkheden om de ondersteunende 
centrale fraude-unit onder te brengen in het nieuwe Parket-Generaal te overwegen. 

Her fraude-nerwerk 

Net verdient aanbeveling om de verantwoordelijkheden voor het voeren van fraude-
overleg te verdelen over de diverse betrokken organisaties, onder de regie van het 
Openbaar Ministerie. Goede persoonlijke verhoudingen tussen gesprekspartners zijn 
volgens de respondenten erg belangrijk voor de Icwaliteit van het overleg. De verhou-
dingen tussen gesprekspartners zouden verbeterd kunnen worden. Daarbij is het 
belangrijk dat de continuiteit van gesprelcspartners gewaarborgd wordt en dat de 
gespre.kspartners meer kennis en begrip krijgen voor elkaars (institutionele) positie. 
Net  is aanbevelenswaardig het maken van (cijfermatige) afspraken tussen het OM en 
de aanleverende instanties te continueren en waar mogelijk te verfijnen. 
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In 1992 werd de bestrijcling van sociale zekerheids- en fiscale fraude hoog op de 
politieke agenda gezet. In bijlage 22 van de Miljoenennota voor 1993 werd vermeld 
dat de verwerkingscapaciteit van de justitiele keten - met name de Rechterlijke Macht 
- structured met 205 FTE's (20,7 miljoen gulden) uitgebreid diende te worden ten 
behoeve van de verwerking van extra sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken.' 
Daaniaast diende het Openbaar Ministerie te gaan overleggen met de uitvoeringsorga-
nen van de sociale zekerheidswetten. 2  Om de uitbreiding ten behoeve van de intensi-
vering van fraudebestrijding in goede banen te leiden, werd een projectteam gefor-
meerd onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal portefeuillehouder 
fraude. Dit Project Intensivering Fraudebestrijding diende een stimulerende, informe-
rende, adviserende en faciliterende functie voor de lijn te vervullen. Het projectteam 
werd op 1 oktober 1992 ingesteld. 

In september 1995 heeft het ministerie van Justitie B&A Groep opdracht verleend tot 
het uitvoeren van een evaluatie van het project. Het doel van dit verslag is vast te 
stellen of, met de extra middelen, de projectdoelen zijn bereikt. 

1.2 	Fraudebestrijding op de politieke agenda: de ontstaansgeschiedenis van 
het Project Intensivering Fraudebestrijding 

Eind jaren zeventig groeide het politiek-maatschappelijke besef dat de rechtshandha-
ving op het gebied van de sociale zekerheid gebreken vertoont. Een en ander leidde 
tot het instellen van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik. Deze Interdepartementale Stuurgroep constateerde een tekort in de rechts-
handhaving en suggereerde een scala aan maatregelen. Mede op basis van de bevindin-
gen van deze stuurgroep hebben de betroklcen bewindslieden vanaf 1987 jaarlijlcs een 
voortgangsrapportage gepresenteerd aan de Kamer, i.c. de Bijzondere Conunissie 
ISMO. In deze voortgangsrapportages werd ingegaan op de voortgang van de 
maatregelen ten aanzien van de wetgeving, controle, sanctionering en voorlichting, ter 
bestrijding van het misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van de belastingen 
en de sociale zekerheid. De voortgangsrapportage 1990 markeert een belangrijke 
overgang. In deze notitie wordt namelijk geconstateerd dat het handhavingsinstrumen-
tarium (wetgeving, bevoegclheden en sanctiemogelijkheden) op orde begint te raken. In 
het verlengde hiervan diende de aandacht vooral wt te gaan naar de uitvoering en 

2 

Miljoenennota 1993, Bijlage 22: Fraudebeleid. TK 22 800, nr. 1. pp. 361-379. Zie met name actie-
punt 18. 

'dem, actiepunt 17. 
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toepassing van de wet en reeelgeving in de prak-tijk. Hierbij zou de nadruk moeten 
liggen op de afsterrunine tussen betroklcen instanties en het strafrechtelijke traject van 
handhaving en sanctionering. 
Tijdens de behandeling van deze voortgangsrapportage verzocht de Kamer de rege-
ring, bij motie de Leeuw 3 , op dit gebied een nota uit te brengen. In het zelfde debat 
werd ook verzocht om een Nota Rechtshandhavine. 

Twee nota's 
Op 5 december 1991 verscheen de note "Aspecten van rechtshandhaving op het gebiecl 
van de sociale zekerheid" (ook wel: de Nota Rechtshandhaving). In aansluiting op de 
motie De Leeuw verscheen op 19 maart 1992 de nota "Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik op het gebied van belastineen. sociale zekerheid en subsidies" (ook wel: de 
Nota Gegevensuitwisseling). 
In de Nota Rechtshandhaving wordt het Openbaar Ministerie gevraagd een plan van 
aanpak op te stellen voor de verbetering van het fraude-overleg. Voorts wordt een 
experiment voorgesteld waarin op een nieuwe manier gestalte wordt geeeven aan de 
gezarnenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur. de uitvoeringsorganen en het 
Openbaar Ministerie ten aanzien van de handhaving op het gebied van de sociale 
zekerheid. 
In de Nota Gegevensuitwisseling worth vooral ingegaan op de op preventie gerichte 
aanpak: het verifieren van de verstrekte gegevens bij de aanvraag van een uitkering 
teneinde onregelmatigheden in een vroeg stadium tegen te gaan. Daarnaast een perio-
dieke controle in het verlengde hiervan. De strafrechtelijke interventie wordt daarbij 
als een sluitstuk gezien. 

Een here fraudezomer 
In de zomer van 1992 werd een hoge politieke prioriteit toegekend aan de bestrijding 
van fraude. Gedurende deze "hete fraudezomer" werd de basis gelegd voor een groot 
aantal maatregelen ter bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude. 
Deze maatregelen zijn opgenomen in bijlage 22 van de Miljoenennota 1993. In die 
bijlage is de intensiverine van de bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude 
als een belangrijk speerpunt benoemd. Het fraudebeleid is hierbij uitgewerkt in drie 
hoofdlijnen. In de eerste pleats client de fiscale en sociale regelgeving zo weinig 
mogelijk fraudegevoelige elementen te bevatten. In de tweede pleats zullen de uitvoe-
ringsorganen zodanig moeten controleren dat de rechtmatigheid van de heffing of 
uitkerine wordt vastgesteld en een grote pakkans ontstaat voor fraudeurs. In de derde 
pleats nag fraude niet lonend zijn. Bij constatering moet altijd, naast (terug)vorderen 
van het gefraudeerde bedrag, een zodanige administratiefrechtelijke of suafrechtelijke 
handhavingsactie volgen dat verwacht mag worden dat herhaling achterwege blijft. 

TK 17050. nit 125. motie van her lid De Leann. c.s. 
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Actiepunten 
Fraudebestrijciing beslaat een breed terrein en heeft betrekkine op de gehele handha-
vingsketen (regelgeving, uitvoering en controle, aciministratiefrechtelijke en strafrech-
telijke handhaving). In de genoemde bijlage bij de uitvoeringsnota worden knelpunten 
beschreven en worden 18 actiepunten vastgesteld op het terrein van de bestrijding van 
fraude die betrekking hebben op de gehele handhavingsketen. Actiepunten 17 en 18 
hebben betrekking op de Rechterlijke Macht (zowel zittende als staande magistratuur) 
en vormen de kern van het Project Intensivering Fraudebestrijding: 

17. Het Openbaar Ministerie zal binnenkort met de uitvoeringsorganen sociale 
zekerheid overleggen met als agenda het aanpakken van de stuwmeren (korte 
termijn) en op langere termijn uitvoering geven aan de Nota's Rechtshandha-
ving en Gegevensuitwisseling. 

18. De verwerkingscapaciteit van met name het Openbaar Ministerie en de 
rechters in de sfeer van de sociale en fiscale fraude wordt structureel met 205 
FTE's uitgebreid. 4  

Deze twee actiepunten vloeien voort tilt de volgende luielpunten die werden gesigna-
leerd met betrekking tot het strafrechtelijk deel van de handhavingsketen: 
• er is onvoldoende afsternming tussen de uitvoeringsorganen van de sociale zeker-

heidswetten en het Openbaar Ministerie; 
• de gegevensvergelijking op sofi-nummer zal de komende jaren tot een groot aantal 

.van extra sisal- en civiele (terugvorderings-)zaken leiden; 
• er worden afwijkende criteria gehanteerd door het Openbaar Ministerie en de 

Belastingdienst ten aanzien van de vervolgingsrichtlijn fiscale delicten; 
• de capaciteit van het Openbaar Ministerie en de rechters is ontoereikend, als gevolg 

van de uitbreiciing van de opsporingscapaciteit bij de Fiod en de uitvocringsorganen 
van de sociale zekerheidswetten, en de extra fraudezaken door de eeuevensvergelij-
king. 

Ten behoeve van de begeleidin2 van de uitwerking en uitvoering van het totaalpakIcet 
aan maatregelen die in bijlaee 22 werden genoemd (alle 18 actiepunten) werd een 
ministeriele commissie ineesteld onder voorzitterschap van de minister-president. Naast 
de Minister President hebben de ministers van Financien, Sociale Zaken en Justitie en 
de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Financien zitting in de ministeriele 
commissie. De corrunissie werd ondersteund door een stuurgroep onder voorzitter-
schap van de procureur-generaal Fraude, waarin Directeuren-Generaal van de 
betrokken ministeries zitting hebben. Voor de uitvoerende werkzaamheden werd een 
coordinatiecommissie ingesteld, die eveneens bestond uit vertegenwoordigers van de 
betrokken departementen en het Openbaar Ministerie. 

4 	• j Miloenennota 1993, Bijlage 22: Fraudebeleid. TK 22 800. nr. 1. pp. 361-379. Zie met name 
actiepunt 18. 
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1.3 	Het Project lntensivering Fraudebestrijding 

De vergadering van Procureurs-Generaal besloot op 16 september 1992 een project-
team in te stellen dat met de uitvoerin2 van de actiepunten 17 en 18 van bijlage 22 
van de Miljoenennota 1993 zou worden belast. Op 1 oktober 1992 werd het project-
team ingesteld onder de directe verantwoordelipcheid van de procureur-generaal 

Fraude. 

Ms opdrachtgever voor het projectteam fungeerde de Grote Driehoek Fraude, bestaan-
de uit de procureur-generaal fraude en de directeuren van de directies Staats- en Straf-

recht 5  (DSS) en Rechterlijke Organisatie (DRO) van het ministerie van Justitie. De 
afstemming tussen het ministerie van Justitie en het projectteam op een meer uitvoe-
rend niveau vond plaats binnen de Kleine Driehoek Fraude, bestaande uit ambtenaren 
werkzaam bij de Directie Rechterlijke Organisatie, Directie Ontwikkeling Rechtsple-
ging, Directie Staats- en Strafrecht, en de projectleider van het projectteam. 

Projectdoelstelling en plan van aanpak 

De actiepunten 17 en 18 tilt bijlage 22 tilt de Miljoenennota golden als uitgangspunt 
bij het formuleren van de projectdoelen. Daarnaast werd aangegeven dat het project 
van tijdelijke aard moest zijn en dat het diende te resulteren in een geintensiveerde 
aanpak van fraude vanuit de lijnorganisatie. Tevens werd als uitgangspunt gesteld dat 
het beschikbare budget alleen besteed kon worden als er ook tegenprestaties tegenover 
zouden staan. 

Er werden twee kwantitatieve doelstellingen geformuleerd en twee kwalitatieve 
doelstellingen. In het projectplan' werden de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Intensivering van het fraude-overleg (beleids- en uitvoeringsoverleg) met de uitvoe-
ringsorganen en met de fiscus; 

2. Een verhoging van het aantal verwerk-te sociale-zekerheidsfraudezalcen in 1994 met 

4.500 ten opzichte van 1990; 
3. Adequate verwerlcing van de, als gevolg van de sociale-zekerheidsfraudezaken door 

de uitkeringsinstamies bij de rechter aangebrachte terugvorderingszaken; 
4. Een verhoging van het aantal verwerkte grote fiscale-fraudezaken in 1994 met 100. 

5  Nu: Directie Beleid. Sector Strafrechtelijk beleid. 

6  Nu: Dienst Rechtspleging. 

7  Projecneam Intensivering Fraudebestryding. Projectplan project intensivering fraudebestruding. 
Arnhem, januari 1993. 
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In het projectplan werd een drietal lijnen beschreven waarlangs de bestrijdine van 

fraude zou moeten worden geintensiveerd: 
• Intensivering van het fraude-overlee op het terrein van zowel de fiscale fraude als 

de sociale zekerheidsfraude in de 19 arrondissementen. 
• Ecn verantwoorde verdeling van het beschikbaar gestelde budget aan de arronclisse-

menten, waardoor extra fraudezaken en terugvorderingszaken lcunnen worden 

afgedaan. 
• De organisatie van managementrapportages in het kader van de fraudebestrijding. 

Deze lijnen werden in het projectplan uitgewerkt in activiteiten. Als ondersteunende 
activiteiten ter realisatie van de gestelde doelen werden benoemd: het bieden van 
ondersteuning aan de relevante afdelingen van het ministerie van Justitie bij het 
aantrekken van nieuw personeel; ondersteuning bij conununicatie en voorlichting; 
stimuleren en ondersteunen van de aanpassine van bestaande registratiesystemen (zoals 

COMPAS en Gouden Delta). 

In het projectplan werd aangegeven dat een deel van de middelen besteed zou worden 
aan extra rechtshulp voor verdachten. Tevens werden middelen gereserveerd voor de 
tenuitvoerleggine van alternatieve sancties en onbetaalde arbeid. 
In een later stadium werd als extra doelstelling toegevoegd: het verbeteren van de 
deskundigheid van de Rechterlijke Macht (zowel zittende als staande magistratuur). 
Hierbij werd zowel eedoeld op fraude-deskundigheid, als op de verbetering van 
bestuurlijke vaardigheden. 8  

Daarnaast werd aandacht besteed aan het verbeteren van de organisatie van het OM: 
door het verbeteren van het registratiesysteem van fraudezaken en het opzetten van 
manaeementrapportages met betrekking tot fraudegegevens. 

Voor 1993 was aan het project 18 miljoen toegekend. 9  In 1994 en 1995 was 23,7 

miljoen te besteden in het kader van het project. 

Deelprojecten 

• 17 • 

Bij aanvang van het project liepen reeds twee deelprojecten gericht op de intensivering 
van het overleg met betrekking tot sociale zekerheidsfraude. Deze projecten werden 
onder de paraplu van het Project Intensivering Fraudebestrijding gebracht. Het betrof 
de experimenten rechtshandhaving sociale zekerheid (Breda/ Leeuwarden/ Dordrecht); 
en het project `Oose binnen het ressort Arnhem (arrondissementen Arnhem, Almelo, 

8 Rapportage project intensivering fraudebestrajding. november 1993. 
9 Projectplan Project Intensivering Fraudebestrijding. januari 1993. p. 3 
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Zutphen en Zwolle). Het projectteam leverde de voorzitter voor de cotirdinatiecom-
missie van de experimenten en werd daarmee verantwoordelijk voor de afronciing van 

experimenten. 

Voortgangsrapportages en evaluatie 

Het projectteam heeft due voortgangsrapportages geschreven. In dew voortgangsrap-
portages wordt ingegaan op de mate van doelbereik en op met het doelbereik samen-
hangende problematiek. Per jaar wordt aaneegeven wat de insparutingen van het 
projectteam zijn geweest om de doelen te bereiken. Daarnaast wordt aangegeven welke 
barrieres geslecht moesten worden om de doelen te kunnen bereiken. Voor zover het 
projectteam reeds over informatie beschikte stond ook de mate van doelbereik in de 
voortgangsrapporten aangegeven. 

Dew evaluatie heeft tot doel een onafhankelijk beeld te schetsen van de mate van 
doelbereik ten aanzien van de in het plan van aanpak gestelde doelen en ten aanzien 
van de tijdens het project geformuleerde additionele doelstellingen en randvoorwaar-
den. 

1.4 	Het project binnen een organisatorische context 

Het Project Intensivering Fraudebestrijding diende te opereren binnen een complexe 
organisatorische context. Om de evaluatie van het project in perspectief te kunnen 
plaatsen, schetsen wij enkele relevante ontwikkelingen in deze context. 

Veel betrokken organ isaties 

Een groot aantal organisaties is betrokken bij de fraudebestrijding. 

In de eerste plaats betreft dat de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten. 
Sociale zekerheidsfraude kan worden onderverdeeld in fraude met sociale voorzienin-
gen (met name bijstandsfraude), fraude met werknemersverzekeringen (o.a. Wet op de 
Arbeidsongeschiktheid, WAO; de Ziektewet, ZW; en de Werkloosheidswet, WW), en 
fraude met volksverzekeringen (o.a. de Algemene Ouderdomswet, AOW; de Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet, AAW en de Algemene ICinderbijslagwet AICW). 
Relevante gesprekspartners voor het OM inzake sociale zekerheidsfraudezalcen zijn de 
uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheidswetten: de Gemeentelijke Sociale 
Diensten voeren, onder de directe verantwoordelijkheid van de wethouder Sociale 
Zaken, de Bijstandswet ult. De bedrijfsverenigingen voeren de werlcnemersverzeke-
ringswetten uit. De Sociale Verzekeringsbanlc tenslotte is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de volksverzekeringswetten. De opsporing van sociale zekerheidsfraude 
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wordt - onder gezag van het OM - verricht door sociale rechercheurs. De sociale 
rechercheurs zijn ondergebracht bij (samenwerkingsverbanden van) Gemeentelijke 
Sociale Diensten, de bedrijfsverenigingen, (recentelijk) de Sociale Verzekeringsbank 

en de politie. 

De organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheidswetten en met name de 
organisatie van het toezicht op die uitvoering was gedurende het project sterk aan 

verandering onderhevig. 

In de tweede plaats is de uitvoeringsorganisatie van de Belastingwetten relevant. De 
Belastingthenst is verantwoordelijk voor de uitvoerine van de Belastingwetten. De 
opsporing van fiscale fraude is ondergebracht bij de Fiscale inlichtingen en opspo-
ringsdienst (Fiod). De Fiod maakt deel uit van de Belastingthenst. Het opsporingson-
derzoek inzake fiscale fraude geschiedt eveneens onder verantwoordelijkheid van het 
OM. 

Ter verwezenlijking van de projectdoelen diende invloed uitgeoefend te worden op de 
Rechterlijke Macht (zowel zittend als staand). Centrale sturing van rechters en 
officieren van Justitie zou - volgens velen - op gespannen voet staan met de magistra-
telijke positie die de leden van de Rechterlijke Macht bekleden. Een officier van 
Justitie is verantwoordelijk voor de behandeling van een individuele casus. Een rechter 
client een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen. Er bestaan verschillende beroepsop-
vattingen over de mate van vrijheid en de positie van het OM met betrekking tot 
sturine vanuit het ministerie van Justitie. De aansturing van rechters vanuit het 
ministerie vormt een complex vraaestuk. Volgens een aantal respondenten vormde dit 
gegeven een complicerende factor voor het project. 

Organisatie van her fraude-OM 

Bij aanvang van het project was de fraudebestrijdingsfunctie binnen het OM als volet 
georganiseerd. Per arrondissement waren officieren van Justitie en beleidsmedewer-
kers aangewezen met als (beleids)aandachtspunt fraude. De officieren van Justitie 
overlegden op ressortsniveau onder leiding van de advocaten-generaal met e,en fraude 
beleidsfunctie (de Ressortelijke Fraudecommissies: REFRAUCOM). De vijf advoca-
ten-generaal overlegden periodiek met elkaar in de Fraudeconunissie (FRAUCOM), in 
eerste instantie onder voorzitterschap van den van de advocaten-generaal, later onder 
voorzitterschap van de procureur-generaal portefeuillehouder fraude. 
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Gedureruie het project traden veranderingen op ten gevolge van de reorganisatie van 
het OM. Beleidsmatige taken werden onttrolcIcen aan de ressortsparketten, waardoor de 
(RE)FRAUCOM overleggen kwamen te vervallen (1994/1995). 

1.5 	Leeswijzer 

Dit rapport is verder als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt de opzet van het 

evaluatie-onderzoek toegelicht. In het derde hoofdstuk geven wij onze bevindingen 

weer ten aanzien van de realisatie van de gestelde doelen. In hoofdstuk vier gaan wij 

in op het verloop van het project, afgezet tegen enkele exogene ontwiklcelingen die 

hierop van invloed zijn geweest. Hoofdstuk vijf gaat in op de vraag in welke mate het 

project een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de doelen. In hoofdstuk zes 

vatten we de conclusies samen. In het afsluitende hoofdstuk zeven formuleren we 

aanbevelingen om de gestelde doelen (b1ijvend) te realiseren. 

Ms bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de functionarissen die wij in het kader 

van dit onderzoek hebben gesproken. &Wage 2 bevat een aantal schema's waarin de 
cijfermatige resultaten weergegeven zijn. Ms bijlage 3 is een lijst met gebruikte 

aflcortingen opgenomen. In bijlage 4 worden de schriftelijke bronnen vermeld. 
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2. 	DOEL EN OPZET VAN HET EVALUATIE-ONDERZOEK 

	

2.1 	Inleiding 

Het doel van het onderzoek kan als volgt worden verwoord: 
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Om verantwoording af te leggen aan her kabinet en de Tweede Kamer over de 

effectiviteit van het Project Intensivering Fraudebestrijding en de bijdrage van her 

Project aan de bestrijding van fraudezaken moet vastgesteld worden of, met de 
extra middelen die zip' toegekend aan de intensivering van fraudebestrijding, de in 

1992 gestelde doelen zijn bereikt. 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de fasering en gehanteerde 
onderzoeksmethodiek (§2.2), de vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek 
(§2.3) en het analysekader dat richtinggevend is geweest voor het onderzoek (§2.4). 

2.2 	Fasering en onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uit2evoerd in zes fasen. In de eerste fase van het onderzoek werd 
een analysekader uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de teleidstheorie' (de veronder-
stelde relaties tussen rniddelen en doelen) die ten grondslag heeft gele2en aan de wijze 
waarop het project is aangepakt. Dit analysekader diende als leidraad voor de dataver-
zameling. In de tweede fase werd relevante documentatie bestudeerd ('fact finding') 
die bij het projectteam voorhanden was. Voor het bepalen van de mate van doelberei-
king ten aanzien van de gekwantificeerde projectdoelen (aantallen verwerkte sociale 
zekerheids- en fiscale fraudezaken) werd gebruik gemaakt van de gegevens die door 
het projecttearn zijn verzameld en geanalyseerd. Op basis van de verzamelde informa-
tie werd in de derde fase een position-paper opgesteld, waarin de eerste onderzoeksbe-
vindingen werden verwoord. Op basis hiervan werden drie arronciissementen geselec-
teerd voor intensief onderzoek (Den Bosch, Den Haag en Groningen). De vierde fase 

bestond uit het houden van interviews, zowel in de drie geselecteerde arrondissemen-
ten, als op landelijk beleidsniveau. De interviews op arrondissementsniveau werden 
verwerkt in drie samenvattende empirische verslagen, die zijn teruggekoppeld naar de 
respondenten. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten werd een gids samengesteld 
Vase viff) ten behoeve van een werkconferentie (fase zes). Aan de werkconferentie 
namen vertegenwoordigers van de diverse betrokken organisaties deel. Tijdens de 
werkconferentie werden de eerste onderzoeksresultaten getoetst en is getracht een 
verklaring te vinden voor opvallende resultaten. 
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In het onderzoek is gebruik gemaalct van verschillende vormen van dataverzameling. 
In de eerste plaats werden documenten geanalyseerd. Hierbij werd gebruik gemaaln 

van het uitgebreide archief dat door de leden van het projectteam werd bijgehouden. 
Zonder enig voorbehoud werden wij in de gelegenheid gesteld om dit archief te 
raadplegen. De documentatie betreft eerdere onderzoeken, notulen van relevante 
overleggen, relevante kamerstukken, interne notities van het projectteam, correspon-
dentie tussen projectteam en arronciissementen, etcetera. In de tweede plaats is bij een 

vijftigtal personen een diepte interview afgenomen. th  Binnen de drie geselecteerde 
arrondissementen spralcen wij met tien tot twaalf betrokkenen. Op landelijk beleidsni-
veau werden zeventien gesprekken gevoerd. De interviews hadden een open, semi-
gestructureerd karalcter. Vooraf werd een gespreksprotocol opgesteld op basis van het 
eerder geformuleerde analysekader. De onderwerpen die aan de orde dienden te 
komen waren vooraf vastgesteld. maar de volgorde van de vragen en de wijze waarop 
dew aan de orde werden gesteld werd per interview afzonderlijk bepaald. Ten slotte 
vormde de werkconferentie een input voor het onderzoek. 

Selectie van arrondissementen 

Drie arrondissementen zijn geselecteerd voor een intensief onderzoek. Deze arrondis-
sementen zijn geselecteerd op basis van varieteit. De volgende criteria werden als 

uitgangspunt voor de selectie gehanteerd: 

1. De mate waarin de gekwantificeerde doelstellingen ten aanzien van sociale zeker-

heids- en fiscale fraude zijn bereikt. 
2. De mate waarin er overleg gevoerd wordt tussen het Openbaar Ministerie en de 

betrokken instanties op het gebiecl van sociale zekerheids- en fiscale fraude 
(netwerkvorming). 

3. De spreiding van de geselecteerde arrondissementen over de verschillende ressor-
ten. 

4. De omvang en samenstelling van het arrondissement (aantal gemeenten, varieteit in 
de grootte van de gemeenten). 

Op basis van dew criteria werden - in overleg met de begeleidingscommissie - de 

volgende arrondissementen geselecteerd. 

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de respondenten. 
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Den Haag. Het Haagse arrondissement is zowel wat betreft (totaal) aantal FTE's 
(1.229,8)" als inwonertal (1.415.537) 12  een zeer groot arrondissement. Binnen de 
arrondissementsgrenzen vallen 51 gemeenten, waaronder de twee grote gemeenten 
Den Haag en Leiden. De behaalde resultaten ten aanzien van de gerealiseerde 
aantallen sociale zekerheidsfraude-zaken laten een positieve ontwikkeling zien. In 1994 
werd de doelstelling met bereikt, maar in 1995 werd de doelstelling ruim overschre-
den. Het aantal fiscale fraudezaken dat aangeleverd werd door de Fiod aan het 
Openbaar Ministerie overschreerl zowel in 1994 als in 1995 de afspraken vastgelegd in 
het convenant. De netwerkvorming is gemiddeld te noemen. 

Den Bosch. Arrondissement Den Bosch is een (middepgroot arrondissement. Het 
arrondissement omvat 652,8 FTE's en er wonen 1.328.817 mensen. Binnen de 
grenzen van het arrondissement vallen 60 gemeenten. Voor het overgrote deel zijn dit 
relatief kleine gemeenten. De twee grote gemeenten die ressorteren onder Den Bosch 
zijn de gemeenten en Bosch en Eindhoven. De doelstelling ten aanzien van het aantal 
te verwerken sociale zekerheidsfraude-zaken werd zowel in 1994 als in 1995 met 
gehaald, hoewel er veelvuldig overleg werd gevoerd tussen het Openbaar Ministerie 
en de betrokken instanties (hoge mate van netwerkvorming). 

Groningen. Het Groningse arrondissement is zowel wat betreft inwonertal (555.607 
inwoners) als aantal FTE's (289,5) een klein arrondissement. Het arrondissement 
omvat 25 gemeenten. Met name de stad Groningen is van belang in het kader van 
fraude. De gerealiseerde aantallen verwerIcte sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken 
laten een cliffuus beeld zien. In 1994 werd de doelstelling ten aanzien van sociale 
zekerheidsfraude met bereilct, in 1995 lukte dat wel. De fiscale fraude-doelstelling 
werd in 1994 wel gehaald, maar in 1995 bleef het aantal aaneeleverde fiscale fraude-
zaken sterk achter bij de convenantsafspraak. De intensiteit waarmee fraude-overleg 
wordt gevoerd, laat sterk te wensen over. 

2.3 	Vraagstelling 

De volgende onderzoeksvragen zijn op voorhand door het ministerie van Justitie 
geformuleerd: 13  

I. In hoeverre en op welke wijze is de netwerkvorming van het OM en de handhavers 
van de sociale zekerheid en belastingen sedert de aanvang van het project tot stand 
gekomen danwel verbeterd? 

Bron: Ministerie van Justine. DRO. Toegewezen formatie in FTE Rechterlijke Organisatie 1995, 7.12-
1995 

12 Gegevens op 1-1-1993 
13 Startnotitie t.b.v. de offerte aanvraag voor het onderzoek 'Evaluatie van het Project Intensivering 

Fraudebestrijding. 
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2. Wat is de bijdrage van het project daarin geweest? 
3. Indien de netwerkvorming niet (noemenswaardig) is veranderd. welke verklaringen 

kunnen daarvoor dan worden gegeven? 
4. In hoeverre en in welke mate heeft de netwerkvormine bijgedragen aan de behan-

deling van extra fraudezalcen? 
5. In hoeverre en op welke wijze is de kwaliteit van de Rechterlijke Macht en organi-

satie met betrelcking tot (de afhandeling van) fraude verbeterd sedert de aanvang 
van het project? 

6. Wat is de bijdrage van het project daarin geweest? 
7. lndien de kwaliteit van de Rechterlijke Macht en de organisatie daarvan niet 

noemenswaardig is veranderd. welke verklarineen kunnen daarvoor dan worden 
gegeven? 

8. In hoeverre zijn de kwantitatieve projectdoelen aan het einde van het project 
bereikt? 

9. Welke aanbevelingen lcunnen worden gedaan om de gestelde doelen (blijvend) te 
realiseren? 

Hoewel de kwaliteitsbevordering in eerste instantie geen projectdoel was, heeft het 
gedurende het project 'een dusdanig belangrijke rol gespeeld, dat het in deze evaluatie 
beschouwd wordt als een vijfde projectdoel. Het onderzoek richtte zich met name op 
de netwerkvorrning en de kwaliteitsbevordering, aangezien de aantallen (verwerkte) 
fraudezaken bekend zijn. Voor de evaluatie van de gekwantificeerde doelstellingen 
(aantallen sociale zekerheids- en fiscale fraudezalcen). maken wij gebruik van de 
gegevens beschikbaar bij het projectteam. 

Tijdens het project werd het projectteam meermalen geconfronteerd met gebreken in 
de organisatie die van invloed waren op het behalen van de doelstellingen. Daarnaast 
realiseerde men zich dat andere instanties die deel uitmaken van de justitiele keten 
extra belast zouden worden als gevolg van de intensivering van fraudebestrijding. 
Gedurende het project werden daarom additionele doelstellingen en randvoorwaarden 
geformuleerd. Aangezien een substantieel deel van de middelen die aan het project 
waren toegekend, besteed zijn aan deze additionele doelen (rechtshulp en taakstraffen) 
en randvoorwaardelijke activiteiten (compensatie scheefgroei, registratie en manage-
mentrapportage), is in overleg met de begeleidingscorrunissie besloten om ook aan 
dew aspecten aandacht te besteden. 

De volgende extra vragen (e) zijn geformuleerd: 

el. 	In hoeverre is sprake van een adequate verwerking van de, door uitke- 
ringsinstantie bij de rechter aangebrachte. terugvorderingszalcen? 
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e2. In hoeverre is sprake van voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging van 
taakstraffen, die zijn opgelegd naar aanleiding van fraudezalcen? 

e3. Op welke wijze zijn de middelen, toegekend aan rechtshulp, ingezet? 

e4. In hoeverre is de scheefgroei tussen arrondissementen met de middelen uit 
het fraudebudget verminderd? 

e5. In hoeverre is de interne managementkwaliteit (het verbeteren van registratie 
en het werken met managementrapportages) verbeterd? 

2.4 	Analysekader: de beleidstheorie achter het project 

Het analysekader dat in de eerste fase van het onderzoek werd ontwikkeld op basis 
van een eerste bestudering van relevante documentatie, is te beschouwen als een 
reconstructie van de teleidstheorie' die ten grondslae heeft gelegen aan de opzet en 
aanpak van het project. Onder een beleidstheorie kan worden verstaan de veronderstel-
de relaties tussen middelen en doelen, die expliciet dan wel impliciet ten grondslag 
liggen aan het formuleren van beleid. 

In het eerste hoofdstuk, waar de achtergronden van het project werden geschetst, werd 
een aantal projectdoelen, additionele doelen (rechtshulp en taakstraffen, deskundig-
heidsbevordering), randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de 
registratie, de organisatie van managementrapportages), en middelen beschreven. 

Een reconstructie van de veronderstelde relaties tussen middelen, randvoorwaarden en 
(additionele) doelen, kan als volgt schematisch worden weergegeven. 
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Beoordelingskader 

Hoewel de doelen die in caste instantie met het project nagestreefd werden, betrek-
king hebben op de intensivering van fraudebestrijding, kan geconstateerd worden dat 
een aanzienlijk deel van de activiteiten van het projectteam een bredere strekking heeft 
gehad. Dit betekent dat het project vanuit ten minste twee invalshoeken beoordeeld 
kan worden. Enerzijds kan het project beschouwd worden als een project dat puur en 
alleen is gericht op fraudebestrijding. In de evaluatie client het project dan louter 
beoordeeld te worden langs de meetlat van de formele projectdoelen. Een groat deel 
van de projectactiviteiten kan dan buiten beschouwing blijven. Anderzijds kan het 
project worden beschouwd als een project met een bredere, organisatorische missie. In 
de evaluatie client het project dan niet op alleen op grand van het bereiken van formele 
doelen, maar mede op grand van andere criteria beoordeeld te warden. Voorbeelden 
van mike criteria zijn de mate waarin later gestelde doelen zijn bereikt en knelpunten 
in de randvoorwaardelijke sfeer zijn opgelost. 

In deze evaluatie zullen wij beide invalshoeken betrekken. Naar onze mening leidt een 
evaluatie volgens de eerste invalshoek alleen tot een te eenzijdig en onvolledig beeld 
van het project. Niettemin staat deze invalshoek wel steeds voorop: het project had 
tenslotte het intensiveren van de fraudebestrijding als primaire opdracht. 
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In hoofdstuk den werden de projectdoelen weergegeven. In dit hoofdstuk gaan wij na 
in hoeverre de vier projectdoelen en de doelstelling ten aanzien van kwaliteitsbevorde-
ring bij afloop van het project zijn bereikt. 

In paragraaf 3.2 gaan wij in op de mate waarin het fraude -overleg is geIntensiveerd. 
Het vergroten van de verwerking van het aantal sociale zekerizeidsfraudezaken wordt 
besproken in paragraaf 3.3. De adequate verwerking van terugvorderingszaen komt 
aan de orde in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 geven wij aan in welke mate de 
doelstelling ten aanzien van het verwerkte aantal fiscale fraudezalcen werd gereali-
seerd. Vervolgens gaan we in op de mate waarin het doel ten aanzien van kwaliteitsbe-
vordering werd gerealiseerd (3.6): Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvat-
tende paragraaf waarin een eindoordeel wordt uitgesproken. 

Voor het bepalen van de kwantitatieve doelbereiking (het vergroten van de aantallen 
verwerkte sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken) is gebruik gemaakt van de 
analyses van het projectteam. Om te bepalen in hoeverre de overige doelen werden 
bereikt - het intensiveren van fraude-overleg; het verbeteren van de verwerking van 
terugvorderingszaken en de kwaliteitsbevordering - werden interviews gehouden. 

3.2 	Intensivering fraude -overleg 

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het overleg inzalce fraude-
bestrijding in een belangrijke mate is geintensiveerd. Het Openbaar Ministerie overlegt 
meer en inhoudelijker met de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten en 
de fiscus dan voor 1992 het geval was. 

Het overleg tussen Openbaar Ministerie en de uitvoeringsorganen van de sociale 
zekerheidswetten en de fiscus, vervult een aantal functies. Het opsporings- en 
vervolgingstraject kunnen beter op elkaar afgestemd worden..In gezamenlijk overleg 
lcunnen beleidsprioriteiten nader geoperationaliseerd worden. Bovendien kan de 
beschikbare capaciteit bij uitvoeringsorganisaties/fiscus en OM in overleg beter op 
elkaar afgestemd worden. 

Door het projectteam is de doelstelling Intensivering van overleg' met expliciet 
geoperationaliseerd. Uit de raadgevingen van het projectteam aan de fraude-officie- 
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' Centraal 	 ' Decentraal 

Overlegvonn 	1  Deelnemers 	Overlegvorm 	Deelnemers 

Bijstandsfraude 	Centraal Bijstands- 	OM, Justitie, 	• Uitvoerend/- 	OM - sociale 

overleg (CBO) 	Sociale Zaken, 	zaaksoverleg 	I recherche 

Rijksconsulent- 	• Beleidsoverleg 	OM - direc- 
schap. DIVOSA, 	 teur(en)Ge- 
VNG 	 meentelijke 

Sociale Dienst 

• Politick-be- 	OM - wethou- 

stuurlijk overleg 	ders 

Vv'erknemers- en 	1 Centraal Overleg 	OM, (representa- 	Regionaal Over- 	OM, bedrijfs- 

volksverzekerings- 	I met het OM 	tie van) bedrijfs- 	leg met bet OM 	verenigingen. 

fraude 	 I (COM) 	 j verenigingen, 	(ROM) 	 Sociale Verze- 

I Sociale Verzeke- 	I 	 keringsbank 

ringsbank, TI- 

CA, Sociale 

Zaken, Justine 

Fiscale fraude 	I Centraal Tripartite 	OM/Justitie, 	Lokaal Tripartite 	OM Belasting- 

overleg (CTP0): 	Belastingdienst/- 	Overleg (urPo) 	dienst/Fiod 

I Bestuurstripartite- 	I 	Fiod 
I 
I overleg (BTPO) 	 . 
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mu,' en op basis van een evaluatie uitgevoerd door het projecttearn," lcunnen 
echter wel enkele criteria gedistifieerd worden. Deze criteria hebben wij als uit-
gangspunt genomen voor het beoordelen van de intensiteit van netwerkvorming. 

Bij het bepalen van de mate waarin het overleg is geintensiveerd, hebben wij zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve aspecten in ogenschouw genomen. Er is zowel gekeken 
naar de aantallen bestaande overleggen, de frequentie waarmee overlegpartners elkaar 
treffen en de (varieteit in) de overlegpartners van het OM, als naar de inhoud van 
deze overleggen. 

Het overleg tussen OM en de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid en de 
fiscus worth op verschillende beleidsniveaus gevoerd: zowel op centraal als op 
decentraal (regionaal, arrondissements- en gemeentelijk) niveau. 

De (belangrijicste) overleggen tussen het OM/Justitie en de uitvoeringsorganen van de 
sociale zekerheidswetten en de fiscus kunnen als volgt schematisch worden weergege-
ven: 

14  Deze raadgevingen werden ook schrifielijk gegeven. Zie bijvoorbeeld de 'puzzel-brochure'. waarin de 
fraude-officieren werd aangeraden op drie niveaus overleg te voeren inzake bijstandsfraude: 
uitvoerend, beleids- en politiek bestuurlijk niveau. 

15  PIF, Inventarisatie nenverkvorming. 1994. 
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Voor wat betreft de fraude-overleggen op landelijk niveau kan geconstateerd worden 
dat zowel het aantal overleggen als de frequentie waarmee wordt overlegd in de 
projectperiode is toegenomen. 

• Cent raal overleg inzake bijstandsfraude: aanleveren van instrumenten voor her 

lokale overleg. Het uitvoeren van de bijstandswetgeving is primair een lokale aangele-
genheid. Het Centraal Bijstandsoverleg (CBO) werd eind 1993 ingesteld om de 
afstenuning tussen de uitvoeringsorganisaties van de Bijstandswet (de Gemeentelijke 
Sociale Diensten) en het OM op lokaal niveau te verbeteren. Aan dit overleg nemen 
deel het OM, het ministerie van Justitie, ministerie van Sociale Zaken, het Rijksconsu-
lentschap en (sinds 1995) de vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor 
Sociale Arbeid (DIVOSA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Hoewel cultuurverschillen tussen de Sociale Zekerheidssector en Justitie door respon-
denten als een belenunering worden ervaren, oordelen zij in het algemeen redelijk 
positief over het overleg en de resultaten ervan. Het landelijke overleg beInvloedt het 
overleg op (inter)gemeentelijk niveau: de deelnemers aan het CBO benadrukken het 
belane van het voeren van overleg bij ambtenaren binnen de eigen `koker': zo zijn 
bijvoorbeeld de rijksconsulenten vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid gestimuleerd overleg te voeren met het OM op arrondissementsniveau. 
Daarnaast inventariseren de gesprekspartners informatiebehoeften en reiken zij 
informatie aan ten behoeve van het overleg op lokaal niveau. 

• Centraal overleg inzake werknemers- en volksverzekeringsfraude: een overleg in de 
kinderschoenen. Het OM overlegt met de bedrijfsverenigineen en de Sociale Verzeke-
ringsbank op landelijk niveau in het kader van het Centraal Overlee met het Openbaar 
Ministerie (COM). Het COM bestaat nog met zo lang. Voorheen werd met het 
overleg tussen de bedrijfsverenigingen en het OM aangesloten bij het FRAUCOM-
overleg: het overleg tussen de advocaten-generaal belast met fraude. De respondenten 
lieten zich weinig positief uit het FRAUCOM-overleg. Er vond geen overleg plaats 
tussen het OM en de Sociale Verzekeringsbank. De overlegstructuur is gedurende de 
projectperiode sterk veranderd. Deze veranderineen hangen samen met veranderingen 
binnen het Openbaar Ministerie en wijzigingen in de toezichtstructuur op de uitvoering 
van de Sociale Zekerheidswetten. De respondenten zetten vele kanttekeningen bij het 
functioneren van het COM. Aan bilaterale contacten wordt vooralsnog meer waarde 
gehecht dan aan het COM. Voorop staat dat dit overleg nog nader uit dient te 
kristalliseren. Vergeleken met de situatie voor het COM kan echter een intensivering 
van overleg worden geconstateerd. 
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• Het centrale tripartite overleg fiscale fraude: meer gewicht en convenanten. De 
Belastingdienst/Fiod overlegde reeds vOOr 1992 met het OM/Justitie op landelijk 
niveau over de wijze waarop belastingfraude zou moeten worden aaneepakt. De 
landelijke fiscale fraude overleggen ondergingen een structuurverandering gedurende 
de projectperiode. Eerst sloot het overleg tussen het OM en de Belastingdienst/Fiod 
aan bij de fraude-overlegstructuur van het OM: het overleg van de advocaten-generaal 
belast met fraude (FRAUCOM) vormde het aanspreekpunt. Bij het wegvallen van de 
ressortelijke beleidsfunctie werd de overlegstructuur aangepast. Bovendien werd aan 
de overleggen extra gewicht toeeekend door hogere ambtenaren met meer mandaat 
vanuit de eigen organisaties aan een nieuw ingesteld overleg deel te laten nemen: sinds 
1995 bestaat er naast het reguliere landelijke tripartite overleg (het Centraal Tripartite 
Overleg: CTPO), het Bestuurs Tripartite Overleg (BTPO). Het BTPO is een overleg 
op hoog ambtelijk niveau tussen de PG-fraude, de DG der Belastingen, het hoofd van 
de Fiod en de directeur Algemeen Fiscale Zaken. Naast het opschalen van het overleg 
werd gedurende de projectperiode voor de eerste keer een convenant afgesloten tussen 
het OM en de Belastingdienst/Fiod. In de jaarlijlcse convenanten worden afspraken 
gemaalct over aaritallen aan te leveren zaken. 

Decentrale overleggen 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er sinds de aanvane van het project op 
decentraal niveau meer overleg plaatsvindt tussen Openbaar Ministerie enerzijds en de 
uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid en de fiscus anderzijds. Bovendien 
heeft het overleg een meer gestructureerd karakter gekregen en hebben zich inhoude-
lijk wijzigingen voorgedaan. 

Voor wat betreft de overleggen op arrondissements- en lokaal niveau over de aanpak 
van sociale zekerheidsfraudezaken kan echter worden geconstateerd dat de verschillen 
tussen arrondissementen erg groot zijn. 

Wanneer we de verandering in fraude-overleg bij de drie onderzochte arrondissementen afzonderlijk 

beschouwen.kan bet volgende geconstateerd worden: binnen e'en arrondissement is weinig veranderd en 

mod t het overleg nog helemaal opgestart worden. De eerste stap is gezet: onlangs zijn plannen opgesteld 

ter intensivering van bet overleg en zijn de eerste contacten gelegd (Groningen). In een tweede arrondis-

sement werd reeds relatief intensief fraude-overleg gevoerd. Hier zijn. onder invloed van bet project, de 

bestaande overleggen uitgebouwd en werden nieuwe overlegvormen in bet leven geroepen (Den Bosch). 

In bet derde arrondissement wordt nu meer overleg gevoerd dan voorbeen het geval was, maar die 

overleggenzijn pas laat opgestart (Den Haag). 

Ten aanzien van de verschillende vormen van overleg kunnen de volgende deelconclu-
sies getrolcken worden: 
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• Lokaal overleg inzake bijstandsfraude: er vindt intensiever overleg plaats, met name 
in de grote steden en op uitvoerend/beleids-niveau. Het overleg op (inter)gemeentelijk 
niveau tussen leden van het Openbaar Ministerie en de Gemeentelijke Sociale Diensten 
is toegenomen. Hierbij dient vermeld te worden dat het met name de grote steden 
betreft, en overleggen op zaalcs- en uitvoerend niveau (overleggen met de sociale 
rechercheurs), en op beleidsniveau (overleggen met de directeuren van sociale diensten 
en/of hoofden van de afdeling opsporing). Overleg op politiek/bestuurlijk niveau 
(overleg met de verantwoordelijke wethouder) komt, behoudens een enkel bilateraal 
contact, nog nauwelijks van de grond. Er zijn grote verschillen tussen arrondissemen-
ten te constateren in de mate waarin er overleg gevoerd wordt inzake bijstandsfraude. 
Ook binnen arronthssementen zijn op gemeentelijk niveau grote verschillen te 
constateren. 

Voor alle onderzochtearrondissementengeldt, dat er overleg gevoerd wordt met de sociale rechercheurs 

op zaaks/uitvoerend niveau. In Groningen vindt uitsluitend overleg plaats met de stad Groningen op 

beleidsniveau. Dit overleg is bovendien pas zeer recent opgestart en heefi nog geen gestructureerd 
karakter. In bet arrondissement Den Bosch bestaat een dekkende overlegstructuur, maar de intensiteit 

van de contacten met de twee grootste steden (Eindhoven en Den Bosch) loopt stark uiteen. In Den 

Haag is eveneens een dekkende structuur van overleg met gemeenten op beleidsniveau,maar bet overleg 

komt niet met alle gemeenten goed van de grond. In Groningen onderhoudt bet Openbaar Ministerie nog 

geen contacten met wethouders. Het Openbaar Ministerie is wel van plan om alle wethouders te 
benaderen. Voor Den Bosch en Den Haag geldt dat er slechts incidenteel contacten zijn met de verant-

woordelijke wethouders voor Sociale Zaken. In Den Haag is dat een bewuste keuze: het Openbaar 

Ministerie zoekt de contacten met wethouders niet op, maar is wel bereid in te gaan op toenade-

ringspogingen vanuit de gemeenten. In Den Bosch zijn verschillende pogingen ondernomen om de 

politiek/bestuurlijkverantwoordelijkenbij de overleggen te betrekken. Dat heeft slechts in beperkte mate 

succes opgeleverd. 

• Regionaal overleg inzake werknemers- en volksverzekeringsfraude: poging tot 

institutionalisering door middel van de Regionale Overleggen met het Openbaar 
Ministerie (ROM's). De regionale overleggen (de ROM's) tussen leden van het 
Openbaar Ministerie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Bedrijfsverenigin2en 
zijn nog maar net opgezet en staan nog in de kinderschoenen. Geconstateerd kan 
worden dat dankzij de ROM's een landelijk dekkende structuur van overleg met de 
bedrijfsverenigingen en de SVB is ontstaan. Voorheen werd er geen overleg gevoerd 
tussen het Openbaar Ministerie en de SVB. De aandacht voor opsporings- en handha-
vingsbeleid bij de SVB is iets van de laatste jaren: voorheen had de SVB ook geen 
eigen rechercheurs in dienst. De contacten tussen bedrijfsverenigingen en Openbaar 
Ministerie bestonden voorheen 	wel, maar hadden een ongestructureerd en inciden- 
teel karakter. De ROM's functioneren echter nog verre van optimaal. 
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In twee van de onderzochte arrondissementen(Den Haag en Den Bosch) hewn de gesprekspartnerszich 
zeer kritisch uit over bet ROM-overleg: de status en het doel van het overleg zijn onduidelijk; de 
uiteenIopende gebiedsindelingen vormen een probleem: het overleg is sterk 'top-down opg,elegd; het 
overleg beef( geen daadkracht. De Groningse respondenten koesteren hoopvolle verwachtingen ten 
aanzien van het ROM-overleg. De verhoudingen zijn amicaal en het overleg worth als prestigieus en 
constructief ervaren. De ervaringen met het ROM-overleg in Groningen zijn echter nog zeer beperkt. 

Daarnaast kan worden geconstateerd dat de overleggen op arrondissementsniveau 
tussen Openbaar Ministerie en bedrijfsverenigingen gelijk zijn gebleven of zijn 
toegenomen. Hoewel het ROM-overleg in principe in plaats van de bestaande overleg-
gen tussen Openbaar Ministerie, bedrijfsverenigingen en SVB diende te komen, hecht 
men sterk aan de arrondissementale overlegstructuren en aan bilaterale contacten. 

Op ttitvoerend niveau vindt overleg plaats tussen het Openbaar Ministerie en de 
sociaal rechercheurs van de bedrijfsverenigingen en de SVB. In de arrondissementen 
Groningen en Den Bosch worth gezamenlijk overleg gevoerd met de sociale recher-
cheurs van de GSD, de SVB, de bedrijfsverenigingen en de Bijzondere Opsporings-
diensten. Daarnaast vinden op zaaksniveau bilaterale contacten plaats. Deze uitvoeren-
de overleggen bestonden ook al voor de instelling van het project. De inhoud en de 
opzet bleven hetzelfde. 

• Her lokale tripartite-overleg fiscale fraude: een beleidsmatige dimensie. De frequen-
tie waarmee overleg gevoerd wordt tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus op 
arrondissementsniveau (het Lokaal Tripartite Overleg: LTPO) is niet of nauwelijks 
toegenomen. Het tripartite overleg tussen de Belastingdienst/Fiod en het Openbaar 
Ministerie op arrondissementsniveau bestond reeds voor de aanvang van het PIF. De 
meeste respondenten zijn redelijk te spreken over de wijze waarop dit overleg vethep 
en verloopt. De convenanten hebben aan het overleg een beleidsmatige dimensie 
toegevoegd: aan de hand van de convenanten wordt op een meer beleidsmatige wijze 
over zaken gesproken. de 'intensiteit van overleg* is in die zin in kwalitatief opzicht 
toegenomen. 

Het tripartite-overleg in Den Bosch worth een keer in de zes weken gehouden. naar yolk tevredenheid 
van de deelnemers. In Den Haag worth het tripartite overleg een keer in de acht weken gehouden. De 
Haagse respondenten hebben geen uniforme verwachtingen van bet fiscale fraude-overleg: vanuit het 
Openbaar Ministerie wordt het overleg als te "casuistisch" getypeerd, terwill de Fiod graag nicer 
informatie over concrete zaken zou willen uitwisselen. In Groningen wordt sinds kort tripartite overleg 
gevoerd op ressortsniveau (de arrondissementen Groningen. Leeuwarden en Assen gezamenlijk). De 
respondenten zijn zeer te spreken over dit ressortelijke overleg. De ervaringen voorheen met het 
tripartite-overleg op arrondissementsniveauzijn minder positief: het knelpunt zat hem met name in de 
frequente functiewisselingenbij het Openbaar Ministerie. In Den Bosch en Den Haag zijn de ervaringen 
met de convenanten positief: bet werken aan de hand van cijfers geefi houvast bij het maken van 
onderlinge afspraken. In Groningen is men minder te spreken over de convenanten: de cijfers worden 
niet realistisch gevonden en bovendien heeft men er moeite mee dat de te halen aantallen van bovenaf 
werden opgelegd. In het arrondissement Groningen is voor 1996 geen convenant opgesteld, orndat het 
tripartite overleg nu op ressortsniveau plaats vindt. 
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3.3 	Verwerkte aantal sociale zekerheidsfraudezaken 

Ten aanzien van het aantal verwerkte sociale zekerheidsfraudezaken kan worden 
geconcludeerd dat de doelstelling wordt gehaald. Om de doelstelling ten aanzien van 
de aantallen verwerkte fraudezaken te bereiken, clienden in 1994 10.500 sociale 
zekerheidsfraudezaken door het Openbaar Ministerie verwerkt te worden. In 1994 
werden 13.717 zaken door het Openbaar Ministerie afgedaan. Voor het grootste deel 
zijn dit fraudezaken ten aanzien van de Algemene Bijstarmiswet (11.460). 1 ' In 1995 
werden in totaal 14.669 sociale zekerheidsfraudezaken afgedaan. 
Kanttekeningen 

Bij het behalen van de doelstelling kan een aantal kanttekeningen geplaatst worden. 
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Het bepalen van de 'nulmeting' ten aanzien van sociale zekerheidsfraudezaken, waarop 
de Icwantitatieve doelstelling is gebaseerd, bleek geen eenvoudige taak. Onder de 
`nulmeting' wordt verstaan het aantal fraudezaken dat jaarlijks werd afgedaan voordat 
het project van start ging (voor 1992). Er waren bij aanvang van het project geen 
betrouwbare cijfers over de aantallen sociale zekerheidsfraudezaken die door de 
parketten jaarlijks werden verwerkt. De nulmeting werd op 6.000 zaken gesteld. 
Eerder was een aantal van 9.000 genoemd.' De basis voor deze nulmeting is met 
dui deli j k . 

Naast problemen om een reele nulmeting vast te stellen, waren er ook problemen ten 
aanzien van het formuleren van prognoses over de instroom van sociale zekerheids-
fraudezaken bij de parketten. De verwachtingen waren hoog: ten gevolge van de extra 
sociale rechercheurs die waren aangesteld en het invoeren van de mogelijkheid tot 
gegevensuitwisseling werd verwacht dat het aantal opgespoorde fraudezaken sterk zou 
toenemen. Tijdens een eerste inventariserende ronde bleek, dat de parketten samen een 
instroom van meer dan 20.000 sociale zekerheicIsfraudezaken verwachtten." Op basis 
van diverse bronnen stelde het projectteam de prognoses bij. De oorspronkelijke 
doelen werden hierbij omhoog geschroefd: het eerste doel van 10.500 bleek weinig 
ambitieus en in de managementafspraken met de arrondissementen voor 1994 werd 
aangestuurd op een totaal aantal van 13.717. 

16 Ter vergelijking: in 1994 werden 1.197 fraudezaken met werknemersverzekeringen en 185 volksver-
zekeringsfraudezaken genoteerd. 

17 In bijlage 22 van de miljoenennota werd venneld dat er 50% meer SZF zaken afgedaan dienden te 
worden in 1994. Dat zouden 4500 zaken zijn. 

18 PIF, Rapportage Project Intensivering Fraudebestnjding, Arnhem, november 1993. 
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Bij aanvang van het project bestond a geen registratiesysteem waar informatie over 
aantallen fraudezaken gehaald kon worden. Het projectteam heeft een zeer belangrijke 
rol gespeeld bij het ontwilckelen en de introductie van een fraude-module in COM-
PAS. Zoals altijd bij de introductie van een nieuw systeem, duurt het even voordat 
iedereen er op de juiste manier mee werlct. Dat geldt evenzeer voor de fraudemodule: 
er kunnen dan ook vraagtekens geplaatst worden bij de betrouwbaarheid van de 

geregistreerde gegevens. Om de uitdraaien van fraude-gegevens uit COMPAS volledig 
betrouwbaar te laten zijn, dienen de arrondissementen direct na binnenkomst van een 
zaak een fraude-classificatie toe te kennen aan de zaak. In veel arrondissementen 
worden zaken bij binnenkomst geregistreerd, en pas later geclassificeerd. Daardoor 
vinden er vertekeningen plaats in de PIF-uitdraaien: het aantal ingeschreven zaken is 
ved lager dan het aantal afdoeningsbeslissingen. 
Het vergroten van de verwerkingscapaciteit van de Rechterlijke Macht client met alleen 
zijn weerslag te hebben op de aantallen zaken die het Openbaar Ministerie en de 

rechters afdoen (kwantiteit). De kwaliteit van de verwerking client ook in de evaluatie 

betrolcken te worden. Op grond van een overzicht van ontwikkelingen in afdoenings-
beslissingen kan het volgende geconstateerd worden: Ontwikkelingen in de afdoenings-
beslissingen wijzen erop dat de arrondissementen meer prioriteit toe zijn gaan kennen 
aan het vervolgen van fraudezaken. Het percentage fraudezaken dat werd geseponeerd 
nam af van 24% in 1993, tot 10% in 1994. In 1995 steeg het sepot-percentage weer 
enigszins (12%). Het percentage fraudezaken dat met een transactie werd afgedaan, 
nam toe van 12% in 1993, tot 24% in 1994 en 28% in 1995. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor is, dat in toenemende mate kleinere fraudezaken in behandeling worden 
genomen. Het percentage dagvaardingen nam toe van 57% in 1993 tot 62% in 1994. 
In 1995 daalde het dagvaardingspercentage weer naar 56%. In hoeverre deze verande-
ringen toe te wijzen zijn aan de inspanningen van het projectteam is onduidelijk. Het 
overleg tussen de aanleverende instanties en het Openbaar Ministerie is den van de 
factoren. Daarnaast zijn verschillende factoren aan te wijzen the van invloed zijn 
geweest: de ontwikkelde richtlijn uitkeringsfraude," de doelstellingen geformuleerd 
in Strafrecht met Beleid en de betrekkelijk eenvoudige bewijsbaarheid van 'witte 

fraude'-zaken. 

Ten slotte kan worden opgemerlct dat bijna alle respondenten aangeven dal het werken 

met cijfers een impuls heeft gegeven aan de overleggen. 

Richtlijn Uitkeringsfraude. Richtlijn voor het doen van aangifie of het opmaken van proces-vertmal ier 
zake van fraude met sociale uitkeringen. Staatscourant 31. 15 februari 1993. 
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3.4 	Adequate verwerking van terugvorderingszaken 
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Het afspreken van aantallen kan een belangrijk instrument zijn ter ondersteuning van het voeren van 

overleg: prestaties worden inzichtelijk gemaakt en overlegpartners kunnen elkaar aanspreken op het 

nakomen van de afspraken. In het arrondissement Den Haag worden de cijfers nog niet overal 
gehanteerd als instrument voor overleg. Niet alle gemeenten zijn zich ervan bewust dat er bepaalde 

aantallen gehaald dienen te worden. Daar waar de cijfers wel worden besproken tijdens bet overleg met 
het Openbaar Ministerie wordt het 'werken met cijfers' positief gewaardeerd. In het Arrondissement 

Den Bosch zien respondenten 'werken met cijfers' als een ijkingskader voor bet afgesproken beleid en 
een afstemmingskader voor de inzet van capaciteit. Tot slot leveren de cijfers voor hen een bruikbaar 

evaluatiekaderop. 
Ook in bet Arrondissement Groningen wordt het 'werken met cijfers' door de respondenten in principe 

als zinvol ervaren. Doordat de overleggen echter nog niet van de grond gekomen zijn, is bet niet 

mogelijk om uitsprakente doen over de rol die de getalsmatigeafspraken vervullen in het overleg. 

Op basis van het onderzoek kan geconstateerd worden dat het aantal terugvorderings-
zaken dat bij de (kanton)rechter is aangebracht, sterk is gestegen. In 1994 werden er 
in totaal 13.152 terugvorderingszaken geregistreerd die waren afgehandeld door de 
kantongerechten; in 1995 waren dat er in totaal 20.431. 2°  Het doel was echter niet 
het verhogen van het aantal terugvorderingszalcen, maar een 'adequate verwerking' 
van die terugvorderineszaken. Het begrip 'adequate verwerkine' is door het project-
team met verder geoperationaliseerd: het is onduidelijk wat er onder verstaan wordt, 
hoe de stand van zaken was en of de verwerking is verbeterd. 

Criteria voor een 'adequate verwerking' zouden kunnen zijn: (1) verkorte doorlooptij-
den / verrnindering van capaciteitsproblemen; (2) verbeterde afstemming tussen 
kantonrechters en gemeenten. Op basis van het onderzoek in de drie arrondissementen 
ontstaat een gemeleerd beeld: 

In Den Bosch en Den Haag wordt geconstateerd dat de doorlooptijden gelijk zijn gebleven of zijn 
verkort. De verwerking van de extra aangebrachte terugvorderingszakenlevert geen problemen op. Het 

betreft relatief eenvoudige zaken. In Groningen zijn echter wel capaciteitsproblemen ontstaan bij de 
kantonrechter: respondenten signaleren dat de verwerking van zaken langer duurt. Voor wat betreft de 
afstemming tussen kantonrechter en gemeenten kan worden geconstateerddat er weinig is veranderd: in 

Den Bosch en in Groningen wordt overlegd tussen de kantongerechtenen de gemeenten om afspraken te 

maken over de over de aanlevering van terugvorderingszaken.Dat was voor 1992 ook al zo. 

Het projectteam heeft de nadruk gelegd op de registratiediscipline bij (met name) de 
kantongerechten: op basis daarvan kan een toename van aangebrachte terugvorderings-
zaken worden geconstateerd. Wederom kan een kanttekening geplaatst worden bij de 
betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens. De registratiewijze diende nieuw 

20 Zie schema 4 in bijlage 2. 
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opgezet te worden, hetgeen onzuiverheden in de beginfase op kan leveren. Daarnaast 
waren er onduidelijkheden over de definitie van fraudezaken: niet alle terugvorde-
ringszaken Icunnen onder de noemer fraude geschaard worden. Een deel van de 
terugvorderingen vindt plaats naar aanleiding van het niet-nakomen van verplichtingen 
bij geldleningen, en nadat teveel uitkeringsgeld is verstrekt ten gevolge van een foul 

bij de uitkeringsinstantie. 

3.5 	Verwerkte aantal fiscale fraudezaken 

Ten aanzien van het aantal verwerkte fiscale fraudezaken kan worden geconcludeerd 
dat de doelstelling bijna wordt gehaald. De `nulmeting' werd gebaseerd op gegevens 
van de Fiod, die constateerden dat er in 1991 352 fiscale fraudezaken waren aangele-
verd door de Fiod. Op basis daarvan werd het te bereiken aanta1 aangeleverde Fiod-
oaken in 1994 vastgesteld op 452 (grote) fiscale fraudeo_aken. Door de capaciteitsuit-
breiding bij de Fiod en door de introductie van een nieuwe, efficientere wijze van 

opsporen, 21  werd een sterke toename van het aantal aangeleverde fiscale fraudezaken 
verwacht. De toename was minder groot dan verwacht: in 1994 leverde de Fiod 411 
aan. In 1995 waren dat er 405. 22  

Kanttekeningen 

Bij het (bijna) behalen van dew doelstelling Icunnen enkele kanttekeningen geplaatst 
worden. 

Er kan een verschuiving geconstateerd worden in de interpretatie van de doelstelling. 

Het doel ten aanzien van de fiscale fraudezaken is verschoven van de aantalIen 
verwerkte zaken door het Openbaar Ministerie, naar de aantallen fiscale fraudezaken 
aangeleverd door de Fiod: er zijn convenanten afgesloten in het tripartite-overleg op 
landellik en op lokaal niveau over de aantallen aan te leveren zaken. Het Openbaar 
Ministerie stelt zich garant voor de verwerking van de oaken die worden aangeleverd. 
Ten aanzien van die verwerking door het Openbaar Ministerie in kwalitatief opzicht 
worden door de respondenten van de zijde van de Fiod kanttekeningen geplaatst: met 
name de doorlooptijd van zalcen die in hoger beroep gaan, is lang. Daardoor vindt 
vaak een vermindering van de strafmaat plaats. 

21 

22 

Fiod-breed is gekozen voor een manier van opsporen. waarbij het belangrijksie doe! is het verzamelen 
van zoveel bewijsnuuer-Mal, dat een succesvolle vervolging mogelijk gemaakt worth. 

In bijlage 4, schema I is een overzicht opgenomen van de cijfers ten aanzien van fiscale fraude, 
uitgesplitst mutt.  arrondissemeru. 
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Groot of klein? De doelstelling luidde dat er 100 extra grote fiscale fraudezaken 
aangepakt diende te worden. Het adagium van het Openbaar Ministerie luidde: "de 
trap van bovenaf schoonvegen!" De nulmeting was echter bepaald op basis van een 
mix van kleine en grote fiscale fraudezaken. Een grote fiscale fraudezaak vereist een 
enorme opsporingscapaciteit. Als de OM-lijn wordt gevolgd, dan zijn de convenantsaf-
spraken met realistisch. Het oorspronkelijke adagium van het Openbaar Ministerie 
wordt met door alle Fiod-vestigingen gehanteerd. Door sonunige vestigingen wordt 
een mix van kleine en grote zaken aangeleverd. Op die wijze kunnen de afgesproken 
aantallen wel worden gerealiseerd. Een mix van grote en kleine zaken wordt overigens 
ook door de Belastingclienst geprefereerd vanuit het oogpunt van preventie. 

Er kan geconstateerd worden dat de definitie van een fiscale fraudezaak op verschillen-
de wijzen geInterpreteerd kan worden. De afgesproken aantallen drukken zwaar op de 
Fiod-vestigingen. Uit de gesprekken met de respondenten blijkt, dat de afbakening van 
een zaak met altijd even duidelijk is. Zaken/ dossiers worden soms in verband met 
doorlooptijden of privacy van verdachten uit elkaar gehaald. Bij zalcen waar verschil-
lende verdachten betrokken zijn, wordt in zo'n geval per verdachte proces verbaal 
opgemaakt. Dit gebeurt in overleg met de tripartite overlegpartners. 

Bij•de doelstelling omtrent kwaliteitsbevordering werden twee aspecten onderscheiden. 
In de eerste plaats het verhogen van fraude-expertise binnen de Rechterlijke Macht. In 
de tweede plaats het vergroten van de bestuurlijke vaardigheden van leden van de 
Rechterlijke Macht, ten behoeve van het overleg met externe partners." 

Volgens de respondenten van binnen en van buiten het Openbaar Ministerie is de 
fraude -expertise van individuen toegenomen, maar voor de organisatie als geheel geldt 
dit slechts in een beperIcte mate. De toename van bestuurhjke vaardigheden is te 
verwaarlozen. 

Fraude -expertise 

Ter verbetering van de fraude-expertise zijn in het kader van het project twee 
cursussen georganiseerd (Fraude-I en Fraude-II). De inhoud van beide cursussen werd 
door de deelnemers ruim voldoende beoordeeld.' In totaal namen 83 mensen deel 
aan de cursus Fraude-I. Deze cursus was gericht op het ontwikkelen van kennis over 

23 Zie rapportage project intensivering fraudebestrijding. november 1993. 
24 Zie de evaluaties die na afloop van de cursussen werden gehouden. 
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sociale zekerheidsfraude. Zowel rechters (12). gerechtssecretarissen (16), officier van 
Justitieren van justitie (19) als parketsecretarissen (36) namen aan de cursus deel. De 
(zwaardere) cursus Fraude-II, die bestond uit drie modulen (fiscale fraude, Europese 
fraude en een 'technische module), namen in totaal 138 mensen deel. Ook hierbij 
waren alle geledingen vertegenwoordigd: 37 officieren van Justifie, 33 rechters, 36 

parketsecretarissen en 32 gerechtssecretarissen. 
Naast de cursussen wordt door de respondenten een andere factor aangairagen, die 
van invloed is geweest op het vergroten van de fraude-expertise: doordat het aantal te 
venverken fraudezaken is toegenomen, kon ervaring opgedaan worden. Dit leren door 
ervaring heeft volgens de respondenten een substantieel effect gehad. 

Hoewel de kennis over fraudezaken van de cursisten is gestegen, geven respondenten 
aan dat de fraude-expertise van de organisatie als geheel minder is gestegen. Twee 
factoren zijn hier debet aan: de doorstroom van fraude-functionarissen en het beperkte 
rendement van de cursussen voor de dagelijlcse praktijk. Relatief ved personen die een 
fraude-cursus hebben gevol2d zijn naar een andere functie gegaan, waar ze niet meer 
met fraudezaken geconfronteerd worden. Daardoor gaat veel van de opgedane 

expertise voor de organisatie verloren. 

In Den Bosch en Den Haag bekleedt een groot deel van de cursisten nog steeds een functie waarin men 

met fraude van doen beeft. In Groningen zijn de meeste cursisten van lunette verwisseld. 

In de tweede plaats geven respondenten aan ciat het rendement van de cursussen voor 
de dagelijkse praktijk Set groot is. Met name grote en fiscale fraudezaken verschillen 
onderling zo sterk. dat het moeilijk is door middel van een cursus algemene vaardig-
heden op it doen. De lcleine 'bulk' zaken (met name de bijstandsfraudezaken) 
daarentegen zijn weer zo eenvoudig van aard, dat men ze ook zonder een cursus af 

had kunnen doen. 

Bestuurlijke vaardigheden 

In het kader van het Project Intensivering Fraudebestrijding werden twee cursussen 
georganiseerd die tot doel hadden de overleg-vaardigheden van officieren van justitie 

te vergroten. De cursus "Onderhandelen" had ten doel het verwerven van inzichten en 
vaardigheden ten behoeve van overleg met externen. In totaal namen 22 officieren van 
justitie deel aan deze cursus. Daarnaast werden cursussen "Bestuurlijk Inzicht" 
georganiseerd. Dew cursus beoogde inzicht te geven in het functioneren van bestuur-
lijke organisaties. In totaal namen 51 officieren van justitie aan een cursus "Bestuurlijk 

Inzicht" deel. 
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Het oordeel van de respondenten over het niveau van deze cursussen loopt uiteen. Met 
name over de eerste cursus "Bestuurlijk Inzicht" was men met tevreden. 

Het rendement van de cursussen voor de daeelijkse praktijk wordt door een groot 
aantal respondenten in twijfel getrokken. De cursussen boden weliswaar interessante 
inzichten, maar leidden met automatisch tot een verbetering van de overlegvaardighe-
den. 

Sommige respondenten, met name van buiten het Openbaar Ministerie, signaleren een 
toename van overlegvaardigheden bij de leden van het Openbaar Ministerie. Dit is 
volgens hen echter met name een gevolg van de toegenomen intensiteit waarmee 
overleg gevoerd wordt. Een belangrijke belemmering voor een toename van bestuurlij-
ke en overlegvaardigheden van het Openbaar Ministerie als geheel, is wederom de 
grote doorstroom van contactpersonen voor externen bij het Openbaar Ministerie: 
contacten dienen opgebouwd te worden, en dat lukt met als er steeds met een andere 
officier overlegd moet worden. 

In Den Bosch worden enkele kritische opmerkingen gemaakt over de bestuurlijke vaardigbeden van de 

leden van het OM. Sorrunige respondenten constateren echter dat het inzicht van officieren in de 

bestuurlijke realiteit langzaarn verbetert. De relatief beperkte doorstroom van fraude-officieren in Den 

Bosch is een belangrijke bevorderende factor bij bet opbouwen van goede relaties tussen OM en externe 

overlegpartners. In Den Haag loopt bet oordeel van overlegpartners over de bestuurlijke en overlegvaar-

digheden van de fraude-officier sterk uiteen: de intensiteit van de contacten lopen per gemeente sterk 

uiteen. In Groningen laten de overlegpartners zich weinig positief uit over de bestuurlijke kennis en 

vaardigheden van de leden van bet Openbaar Ministerie. De opeenvolging van contactpersonenis daar in 

belangrijke mate debet aan. 

Respondenten van buiten het Openbaar Ministerie signaleren daarnaast dat de kennis 
van uitvoeringsprocessen bij officieren tekort schiet. Verschillende respondenten 
bepleiten een korte stage voor officieren bij de uitvoeringsorganisaties. 

3.7 	Samenvatting en beschouwing 

Op basis van het onderzoek kan geconstateerd worden dat de gestelde doelen voor een 
belangrijk dee] zijn bereikt. De aantallen verwerkte sociale zekerheidsfraudezaken 
werden bereikt; de aantallen verwerkte fiscale fraudezaken werden bijna gehaald; het 
overleg tussen Openbaar Ministerie en de uitvoeringsorganen van de sociale zeker-
heidswetten en de fiscus is intensiever geworden; er zijn geen problemen ontstaan 
omtrent de verwerking van terugvorderingszaken door de (kanton)rechter. 
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Kanttekeningen 

Bij deze conclusie willen wij de volgende kanttekeningen plaatsen. 

In de eerste plaats is de realisatie van een aantal doelen moeilijk vast te stellen, omdat 
vooraf niet duidelijk is gemaakt wat precies de criteria voor doelbereik zijn. De doelen 
ten aanzien van de intensivering van fraude-overleg en de adequate verwerking van 

terugvorderingszaken zijn Met nader geoperationaliseerd. 

In de tweak plaats liet de basis voor de kwantitatieve doelstelling ten aanzien van de 
aantallen sociale zekerheidsfraudezaken te wensen over: de `nulmeting' was onbe-
trouwbaar. Mede daardoor kan achteraf worden geconcludeerd dat het doel ten 
aanzien van de aantallen te verwerken sociale zekerheidsfraudezaken Met al te 

ambitieus was gesteld. 

Context: de organisatie van her Openbaar Ministerie 

Deze Icannekeningen kunnen echter Met gemaalct worden zonder ook een andere zijde 
te belichten. 

Weliswaar waren - achteraf gezien - de ambities neergelegd in de doelstellingen niet 
erg hoog, de omstandigheden tijdens de aanvang van het project werkten het behalen 
van de doelstellingen ook Met echt in de hand. Het projectteam werd regelmatig 
geconfronteerd met tekortkomingen in de organisatie van het Openbaar Ministerie. 
Zo was er veelvuldig sprake van een wisseling van de wacht: het binnen het Openbaar 
Ministerie geldende loopbaanbeleid werlcte een vlotte doorstroom van officieren in de 
hand, hetgeen een belangrijke belemmering vormde bij het opbouwen van een fraude-
netwerk en het bevorderen van fraude-expertise. Ook leverden de kwantitatieve 
doelstellingen ten aanzien van de verwerking van het aantal sociale zekerheids- en 
fiscale fraudezalcen en de verwerking van het aantal terugvorderingszaken organisatori-
sche problemen op: in de diverse arrondissementen werd niet of nauwelijks geregis-
treerd en indien er geregistreerd werd dan bleek dit vaak weer niet aan te sluiten op 
registratiesystemen van andere instanties. De werkwijze waarvoor het projectteam 
heeft gekozen sloot met andere woorden niet aan bij de mogelificheden van de staande 
organisatie (het OM). 
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Het Project Intensivering Fraudebestrijding maalcte deel uit van een uitgebreid pakket 
van maatregelen en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van fraude. De 
ontwikkelingen die voortkwamen uit de overige fraudemaatregelen, alsmede enkele 
ontwikkelingen die zich binnen het Openbaar Ministerie afspeelden, zijn van invloed 
geweest op het verloop van het project. 

Gedurende de loop van het project werd duidelijk dat aandacht besteed diende te 
worden aan een aantal randvoorwaarden (compensatie scheefgroei, registratie en 
managementrapportace). Daarnaast realiseerde men zich dat andere instanties die deel 
uitmaken van de justitiele keten extra belast zouden worden ten gevolge van de 
intensivering van fraudebestrijding bij de Rechterlijke Macht (rechtshulp, reclasse-
ring/taalcstraffen). 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop het plan van aanpak in de loop van 
' het project gestalte heeft gekregen. Allereerst wordt ingegaan op de additionele doelen 
en de randvoorwaarden, gerelateerd aan de context waarbinnen het project diende te 
functioneren (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 gaan wij in op de activiteiten die het 
projectteam heeft ondernomen ter realisatie van de gestelde doelen. De wijze waarop 
de extra I-Th's ten behoeve van het afdoen van een groot aantal extra sociale zeker-
heids- en fiscale fraude zaken werden verdeeld over de arrondissementen, wordt in 
para2raaf 4.4 afzonderlijk aan de orde gesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een beschouwende paragraaf (paragraaf 4.5). 

Voor een (globale) reconstructie van het verloop van het proces zijn beleidsdocumen-
ten bestudeerd en notulen van relevante vergaderingen doorgenomen. Daarnaast zijn 
interviews gehouden met betrokkenen. 

4.2 	Additionele doelen en randvoorwaarden 

In het schema in paragraaf 2.3 (de reconstructie van de beleidstheorie) werd reeds 
aangegeven dat een deel van de middelen van het project is besteed aan rechtshulp en 

aan het vergroten van de tenuitvoerleggingscapaciteit van taakstraffen. Deze twee 
aspecten kunnen beschouwd worden als additionele doelen die werden nagestreefd met 
behulp van de frauderniddelen. 
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Al in het projectplan werd melding gemaakt van het besteden van extra budget ten 
behoeve van de reclassering, in verband met de tenuitvoerlegging van taakstraffen, en 
het reserveren van extra middelen voor rechtshulp. Daarnaast hebben wij in het 
analyseschema enkele randvoorwaarden aangegeven: in het eerste jaar dat het project-
team werkzaam was, werd besloten om middelen uit het budget te besteden ter 

compensatie van de scheefgroei russen arrondissementen. Daarnaast is veel aandacht 

besteed aan het verbeteren van de registratie van fraudegegevens en aan het instellen 

van managementrapportages: een 'fraude-P&C cyclus'. Tenslotte werd in het eindsta-

dium geconstateerd dat het project - als 'neveneffect' - een verbetering van het imago 

van het Openbaar Ministerie teweeg zou lcunnen brengen. 

Additionele doelen 

De additionele doelen werden geformuleerd omdat het verwezenlijken van de project-
doelen naar verwachting een extra belasting op zou leveren voor organisaties elders in 

de justitiele keten. 

Uit het budget ten behoeve van het Project Intensivering Fraudebestrijding werden 
middelen gereserveerd ten behoeve van rechtshulp. De veronderstelling was, dat door 
de geintensiveerde bestrijding van fraude meer beroep zou worden gedaan op de 
sociale advocatuur en de buro's voor Rechtshulp door weinig draagkrachtige (bij-
stands)fraudeurs. In 1994 en 1995 werd hiervoor 1,6 miljoen gereserveerd. Deze 
middelen voor rechtshulp werden aan het fraudebudget onttrokken en via het ministe-
rie van Justitie, Directie Rechtshulp, verdeeld. Het projectteam he,eft hier verder geen 
bemoeienis mee gehad. De middelen zijn aangewend voor toevoegingszaken. Het is 
niet na te gaan hoe de vrijgemaakte middelen in verhouding staan tot de toegenomen 
mate waarin een beroep werd gedaan op rechtshulp door fraudeurs. Het is niet 
mogelijk om te achterhalen in hoeverre het aantal toevoegingen bij sociale zekerheids-
en fiscale fraudezaken is toegenomen. Wel kan geconstateerd worden dat in de periode 
1990-1993 het aantal toevoegingen inzake valsheid in geschrifte/meineed is toegeno-
men. Onder deze categorie vallen sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken.' 

In het projectplan wend voorts voor 1993 400.000 en voor 1994 en de daaropvolgende 
jaren 600.000 gulden gereserveerd ter vergroting van de verwerkingscapaciteit van 
taalcstraffen. In 1993 is ook feitelijk 400.000 gulden besteed aan taakstraffen; in 1994 
en 1995 is het bedrag echter hoger uitgevallen dan oorspronkelijk gereserveerd: 

namelijk 1,1 rniljoen gulden. 

25 Her aantal zaken in deze categorie rum toe van 3.157 zaken in 1990. 3.462 when in 1991. 4.113 
zaken in 1992. tot 5.223 zaken in 1993. Bron: Directie Rechtshulp. minirterie van Justine. 
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Het uittrekken van extra middelen ten behoeve van de executie van de verwachte extra 
straffen als gevolg van de intensivering van fraudebestrijding, doet recht aan de 
`ketengedachte': een verandering bij den schakel in de justitiele keten, heeft gevolgen 
voor de daaropvolgende schakels. In het kader van het Project Intensivering Fraudebe-
strijding werd verondersteld dat juist het aantal taakstraffen zou toenemen. De grote 
'bulk' van de zaken zou bestaan uit bijstandsfraudezalcen. Bijstandsfraudezalcen lenen 
zich goed voor taakstraffen, omdat de omvang van de zaken de strafmaat van zes 
maanden gevangenisstraf (de kritische grens voor het omzetten in een taakstraf) zelden 
overtreft, en omdat het opleggen van een boete minder gewenst is aangezien de kans 
groot is dat de boete Met ingevorderd kan worden. 

In 1994 werden in totaal 3.143 vonnissen onbetaalde arbeid bij sociale zekerheidsfrau-
dezaken uitgesproken, in de eerste drie kwartalen van 1995 waren dat er 3.474. De 
prognose voor 1995 is 4.500. 26  Naar verwachting stijgt het aantal taakstraffen dus 
met ongeveer 1.400. De gemiddelde kosten verbonden aan het tenuitvoerleggen van 
een taakstraf bedragen 1.000 gulden. 

De aantallen taakstraffen zijn over de gehele lime toegenomen. Relatief steeg het 
aantal taakstraffen bij sociale zekerheidsfraudezalcen sterker: het aandeel van taakstraf-
fen inzalce fraudezaken ten opzichte van het totaal aantal opgelegde vonnissen 
onbetaalde arbeid, nam toe van 26% in 1994 tot 30% in de eerste drie kwartalen van 
1995. 

Bij het projectteam werd een reclasseringsambtenaar gedetacheerd (in eerste instantie 
fulltime, later parttime), die zich bezig heeft gehouden met de verdelin2 van de 
middelen over de reclasseringsstichtingen. Deze verdeling werd gebaseerd op progno-
ses ten aanzien van de instroom van taalcstraffen met betrekking tot fraudezaken. 
Daarnaast speelde de centrale coordinator fraude/onbetaalde arbeid, in samenwerking 
met de leden van het projectteam, een rol bij het verbeteren van de informatie-
uitwisseling tussen Openbaar Ministerie en reclassering. 

De arrondissementen hebben plannen van aanpak gepresenteerd over de wijze waarop 
zij verwachtten de toenemende aantallen taakstraffen ten gevolge van fraudezalcen te 
zullen verwerken. 27  Deze plannen zijn mede tot stand 2ekomen door de intensieve 
bemoeienis van de coordinator fraude/onbetaalde arbeid. 

26 Zie schema 5 bijlage 4. 
27 Rapport intensivering aanpak uitkeringsfraude: de bijdrage van de reclassering. 28 januari 1994. 
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Randvoorwaarden 

In het projectplan werd als uitgangspunt opgenomen dat de rol van het projectteam 
"stimulerend, informerend, adviserend en faciliterend voor de lijn" diende te zijn. Het 
project diende zijn doelen te verwezenlijken binnen het kader van de OM-organisatie. 
De orgartisatie van het Openbaar Ministerie kent een aantal cultuur- en structuurken-
merken, die met name in het eerste jaar een barriere vormden voor de activiteiten in 
het kader van het project. Daarom heeft het projectteam ervoor gekozen erucele 
activiteiten te verrichten ter verbetering van de organisatie van het Openbaar Ministe-
rie. De veronderstelling die hieraan ten grondslag lag, was dat het weinig zin had de 
aandacht specifiek op fraude te richten, wanneer de organisatie daarvoor niet gere,ed 
was. 
Aan drie organisatorische randvoorwaarden werd vanuit het project bijzondere 
aandacht besteed. 

• Compensatie scheefgroei. Een fors deel van het fraude-budget werd aangewend ter 
compensatie van de `scheefgroer tussen arrondissementen. Op basis van het "in-
stroornmodel" (een budgetteringssystematiek, waarbij de kwantiteit en kwalificatie van 
de processen-verbaal die jaarlijks bij een arrondissement binnerucomen als uitgangspunt 
worth genomen) is een ongelijke verdeling van middelen over de arrondissementen te 
constateren. Enkele arronciissementen zijn in vergelijlcing met anderen sterk onderbe-
zet, warmer het instroommodel als criterium wordt gehanteerd. Deze ongelijke 
verdeling worth wel aangeduid met `scheefgroel. In totaal werden 49,1 FTE's rut het 
fraudebudget toegekend aan de arrondissementen om de historisch ontstane scheefgroei 
te compenseren. Dat is 28 procent van het totale budget dat en in het kader van het 
project te besteden was. De ralenering hierachter luidt als volgt: het is niet reed l om 
aan arrondissementen in een ongelijke uitgangspositie, gelijke eisen te stellen ten 
aanzien van de verwerking van fraudezaken. 
Geconstateerd kan worden dat met behulp van de fraude-middelen de scheefgroei 
tussen de arrondissementen is afgenomen. Volgens de criteria van het instroorrunodel 
is de scheefgroei russen arrondissementen met ongeveer zestig procent afgenomen. 

• Verbetering registratie. Bij aanvang van het project vormde de regisuatie van 
gegevens binnen het OM een groot probleem. Het projecttearn heeft daarom veel 
energie gestoken in het verbeteren van de registratie van fraudegegevens, het analyse-
ren van deze gegevens en het terugkoppelen van de resultaten naar de arrondis-
sementen. Bij aanvang van het project wend duidelijk hoezeer de geregistreerde 
gegevens ten aanzien van fraude tekortschoten. Er was gee: betrouwbare informatie 
voorhanden over de aantallen en de soorten fraudezaken die jaarlijks werden aangele-
verd en door het Openbaar Ministerie werden verwerIct. Het projectteam heeft onder-
steuning geboden bij de ontwikkeling van een fraude-module voor COMPAS. 
Daarmee is het uiteindelijk mogelijk geworden voor alle relevante fraudeklassen 
(sociale zekerheidsfraude, fiscale fraude, ondernemersfraude etc.) overzichten uit te 
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draaien naar diverse selectiecriteria zoals periode van inschrijving, ingesteld rechts-
middel, OM beslissing, RM eindbeslissing, totaaloverzicht fraudezaken en dergelijke. 

• Management afspraken. Binnen de rechterlijke organisatie was men in 1991 van 
start gegaan met een jaarlijkse Planning & Controlcyclus (P&C). De P&C stond bij 
aanvang van het project nog in de kinderschoenen. In het kader van het project werd 
aangesloten bij de managementafspraken en -rapportage systematiek, zoals die ook in 
het kader van de reguliere P&C op poten werd gezet. Het projectteam heeft veel 
energie gestoken in het maken van managementafspraken met arrondissementsbestu-
ren. De leden van het projectteam maalcten deze afspraken in naam van de procureur-
generaal (PG) en het nainisterie van Justitie, Directie Rechterlijke Organisatie (DRO). 
Het betreft hier resultaatsverplichtingen ten aanzien van de aantallen verwerkte sociale 
zekerheids- en fiscale fraudezaken, en inspanningsverplichtingen ten aanzien van 
netwerkvorming en kwaliteitsbevordering.' De controle op de naleving van deze 
afspraken diende, voor wat betreft de parketten, geintegreerd te worden in de 
'Planning & Control' cyclus van het departement. De verantwoordelijke PG diende 
controle uit te oefenen op de mate waarin deze afspraken worden nagekomen, voorzo-
ver het de arrondissementsparketten betreft. Ten behoeve van deze controlerende taak 
van de PG stelde het projectteam per arrondissement periocliek een notitie op met 
daarin informatie over de stand van zaken op het gebied van fraude. Daarnaast 
brachten de leden van het projectteam enkele malen een bezoek aan de arrondisse-
menten om de fraude-resultaten met het arronciissementsbestuur door te nemen. 

Het projectteam maak-te, namens de procureur-generaal en de directeur Rechterlijke 
Organisatie (ministerie van Justitie), afspraken met de arronclissementsbesturen over de 
inspanningen die tegenover de extra fraude-middelen thende te staan. Sanctionering bij 
het niet-nakomen van deze afspraken bij de zittende magistratuur vanuit het project is 
een moeilijke zaak. De hoofdofficieren konden nog enigszins aangestuurd worden via 
de hierarchische lijn (de procureur-generaal). Bij Presidenten van de Rechtbank is een 
dergelijke lijn met voorhanden. Daardoor kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het 
verplichtende karakter van overe,engekomen afspraken. 

Niettemin worth het maken van managementafspraken door de respondenten als 
cultuurdoorbrekend en vernieuwend gezien. Het maken van afspraken waarop partijen 
elkaar aan lcunnen spreken, zowel in de relatie tussen hoofdofficier en procureur-
generaal, als in de relatie tussen het Openbaar Ministerie en de uitvoeringsorganisa-
ties, gebeurde voorheen met. De managementinformatie vormde hierbij een belangrij-
ke input. 

28 Zie PIF. Managementafspraken fraude 1996 

B&A Groep: Evaluatie van het Project Intensivering Fraudebestrijding 



• 46 • 

4.3 	Activiteiten van het projectteam 

Naast de tiler bovengenoemde activiteiten. heeft het projectteam ter realisatie van de 
projectdoelen een groot aantal andere activiteiten ontplooid. Voordat een goed begin 
gemaalct kon worden met de realisering van de doelen, werd het noodzakelijk geacht 
eerst aandacht te besteden aan OM-interne zaken. 

In de eerste periode (eind 1992, begin 1993) heefi het projectteam zich dan ook met 
name gericht op de interne beclrijfsvoering binnen de 19 arrondissementen. In het 
projectplan worden zestien activiteiten opgesomd die kort na aanvang van het project 
dienden te worden ondernomen. Deze activiteiten hadden met name betreldcing op het 
verkrijeen van mana2ementinformatie: het inventariseren van de aantallen te verwach-
ten sociale zekerheidsfraudezaken ('stuwmeercijfers') en fiscale zaken; ontwikkelen 
van een verdeelsleutel voor het toekennen van de Fraude-FTE's: het ontwikkelen van 
een voorstel voor management-afspraken; het uitbouwen van informatiesystemen 
(COMPAS, Gouden Delta etc.) met een fraude-module en het verbeteren van de 
registratiemoeelijkheden en -discipline? In 1994 verschoof de aandacht near net-
werkvorming en deslcundigheidsbevordering. en het maken van afspraken met de 
arrondissementsbesturen. De aandacht voor zaken als managementinformatie. de 
registratie van gegevens, bleef echter gedurende het project bestaan. 

In 1995 werden de opgezette activiteiten gecontinueerd en aangescherpt. Daarnaast 
richtte het projectteam zich op de beeindieing van het project en de eventuele 
overgang van sommi2e leden van het projectteam naar het Parket-Generaal. 

Hieronder worth themagewijs aangegeven welke activiteiten het projectteam heefi 
verricht. 

• De experimentele overlegvorrnen. Het projectteam werd geconfronteerd met reeds 
lopende experimenten ter intensivering van sociale zekerheidsfraude-overleggen: het 
project 'verbetering fraude-overleg regio Oost COost'y en het project 'experimentele 
samenwerkingsverbanden rechtshandhaving sociale zekerheid ('ESR')'.' Deze 
projecten waren al in gang gezet voordat het projectteam werd ineesteld en werden 
later onder de vleugels van het projectteam geschaard. Het projectteam leverde de 
projectleider en vervulde een secretariaatsfunctie voor het project ESR, en vervulde 

een ondersteunende rol bij project Oost. 

29  Project:earn OM Intensivering Fraudebestrijding, Projectplan Project Intensivering Fraudebestrijding. 
Arnhem. januari 1993. pp. 20 - 24. 

Zie voor een weergave van de projectstructuur: PIF. Eindrapport Erperimenten Rechtshandhaving 
Sociale Zekerheid. Arnhem. juni 1995. 
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De doelstelling van project `Oost' was het bevorderen van structurele vormen van 
overleg tussen gemeenten, bedrijfsverenigingen en Openbaar Ministerie in het ressort 
Arnhem (de arronclissementen Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo), zowel op het 
niveau van beleidmakers als van uitvoerders. In de praktijk werd de aandacht nadruk-
kelijk gericht op het totstandkomen van overleg tussen gemeenten en het Openbaar 
Ministerie. 31  

Het project ESR vond plaats in de arrondissementen Breda, Dordrecht en Leeuwar-

den. 32  In de drie arrondissementen werden vaste overleggen ingericht, met daarin 
vertegenwoordigers van sociale diensten, bedrijfsverenigingen, de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) en het Openbaar Ministerie. In de overleggen dienden, aan de hand 
van concrete zaaksbesprekingen, beleidsmatige aangelegenheden behandeld te worden. 
Een pilotregistratie werd opgezet om het overleg te ondersteunen. Het ESR project is 
geen onverdeeld succes geworden." Weliswaar zagen de deelnemers aan de pilots 
door de experimenten het belang van het voeren van beleidsoverleg in, maar de wijze 
waarop dit beleidsoverleg werd opgezet sloeg met aan. De meeste deelnemers gaven 
aan een minder frequent en minder zaaksgericht overleg te prefereren. De pilots 
leverden in die zin een `negatief leereffect' op: een voorbeeld hoe het met moet. 

De handhavingsdruk in enge zin (de kans dat bij vastgestelde fraude administratief- of 
strafrechtelijk wordt geintervenieerd) is toegenomen als gevolg van de experimenten. 
De experimenten hebben geleid tot een meer integraal handhavingsbeleid. Daarnaast is 
bekend geworden op welke wijz,e de handhavingsdruk op het terrein van de sociale 
zekerheidsfraude vergroot kan worden. 

• Deelname aan overleggen op lokaal en landelijk niveau. Om het fraude-overleg op 
arrondissementsniveau te stimuleren, heeft het projectteam langs verschillende wegen 
getracht invloed uit te oefenen. De leden van het projectteam hebben gefungeerd als 
een "spin in het web" van fraude-overleggen. Zowel op landelijk u , als (voorheen) op 
ressortelijk", regionaal" en arrondissementsniveau woonden leden van het project- 

31 

32 

33 

34 

35 
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P.C. Stal, A.G.P. van Ruth (IT'S), Evaluatie project Terbetering Fraude-overleg Regio Oosr. 
Tussenbalans (per 1 oktober 1994). januari 1995. De eindrapportage is nog flier opgeleverd. 

De basis voor de ERS word: gelegd in her kamerstuk 'Aspecten van rechtshandhaving op her gebied 
van de sociale zekerheid', 1991-1992, TK 22 457 

Zie B. van Waveren, R. C. van Geuns (Regioplan), Samen Sterker? Evaluatie van de Experimentele 
Samenwerkingsverbanden Rechtshandhaving Sociale zekerheid, Amsterdam, juni 1995. 

Zie bijvoorbeeld her Centraal Bijstandsoverleg (CBO), her landelyke overleg tussen bednjfsverenigin-
gen, Sociale verzekeringsbank en her OM (COM), her landelijke tripartite-overleg inzake fiscal( 
fraude. het imerdepartementale overleg inzake fraude op ambtelijk niveau (de coordinatiecommissie 
fraude). 

De Refraucom 
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team overleggen bij. Het projectteam trachtte direct invloed uit te oefenen op het 

totstandkomen van overleggen op arrondissementsniveau, door ondersteuning te bieden 

aan de fraude-officieren op de parketten. Daarnaast oefende het projectteam indirect 

invloed tilt, door de landelijke gesprekspartners van de verschillende instanties ertoe te 
bewegen het belang van overleg met het Openbaar Ministerie te benadruklcen binnen 
de eigen organisatie. Zo werd vanuit het ministerie van Sociale Za1cen en Werkgele-

genheid pressie uitgeoefend op de Rijksconsulenten en de gemeenten om overleg te 
voeren met het Openbaar Ministerie. In hoeverre deze actie werd ondemomen 
vanwege het project, is niet duidelijk. De behoefte aan meer overleg bestond ook bij 

de overlegpartners van het Openbaar Ministerie. 

• Infonnatie en tips: ondersteuning bij het opzetten van fraude -overleggen. Ter onder-

steuning van de intensivering van het fraude-overleg stelde het projectteam verschillen-
de brochures samen waarin uiteen werd gezet wat de relevante gespre1cspartners waren 
voor de lokale sociale zekerheidsfraude-overleggen. Tevens werd in een brochure een 
voorstel gedaan voor het organiseren van overleggen op uitvoerend, beleids-, en 
politiek niveau." lndien gewenst leverden zij agenda's aan voor overleg. Daarnaast 
beoogde het projectteam als vraagbaak te dienen voor de arrondissementen. Tenslotte 
werden de leermomenten naar aanleiciing van de experimenten in een notitie weergege-
yen en onder de fraude-officieren verspreid. 

• Instrumenten voor overleg: afspraken, convenanten en managementinformatie. Het 

projectteam heeft steeds de nadruk gelegd op het belang van het maken van concrete, 
gekwantificeerde afspraken met de opsporingsinstanties, zowel wat betrefi de aantallen 
aan te leveren sociale zekerheidsfraudezalcen, als op het terrein van de fiscale fraude. 
Het team stuurde erop aan dat de fraude-officieren in het overleg met de Wtvoerings-
en opsporingsorganen van de sociale zekerheid afspraken maalcten over de aantallen 

fraudezaken die naar verwachting aangeleverd zouden worden aan het Openbaar 
Ministerie. Op landelijk niveau werd in juni 1993 voor de eerste keer een convenant 
gesloten tussen de Belastingdienst/Fiod en het Openbaar Ministerie. Op arrondisse-
mentsniveau werden eveneens convenanten afgesloten tussen Belastingdienst/Fiod en 
Openbaar Ministerie." Deze convenanten werden door het projectteam, in samen-
werking met de Fiod, geinitieerd, opgesteld en uitgevoerd. Het projectteam onder-
steunde de arrondissementen door het aanleveren van een standaard-convenant. 

36 Zie bijvoorbeeld het Regionale overleg tussen de bedrijfsverenigingen, de Sociale Verzekeringsbank en 
het Openba.ar Ministerie (ROM) - di: overleg words gevoerd binnen zes regio's, die de geografuche 
indeling van het GAK/de SYR volgt. 

btmoorbeeld de 'puzzel-brochure'. 
38 In bijlage I, schema 2 is een overzicht opgenomen van de aantallen zaken die de Fiod aan zal 

leveren, uitgesplitsi naar arrondissement 
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Hiermee samenhangend heeft het projectteam steeds het belang benadrukt van het 
registreren van ingekomen en verwerkte aantallen fraudezaken met verschillende 
classificaties. Op deze wijze kon worden bezien in hoeverre de afgesproken aantallen 
benaderd werden. De afspraken, convenanten en managementinformatie vormden 
nieuwe instrumenten voor het voeren van overleg. 

• Cursussen en themadagen. Het projectteam heeft in samenwerking met de Stichting 
Stuthecentrum Rechtspleging (SSR) en andere deslcundigen een aantal cursussen 
ontwikkeld. Deze cursussen waren bedoeld voor officieren van justitie, rechters, 
parket- en gerechtssecretarissen. Fraude I, Fraude II, onderhandelen en bestuurlijk 
inzicht. De beide fraude-cursussen en de cursus testuurlijk inzicht' werden na afloop 
geevalueerd aan de hand van een enquete." De cursussen werden door de deelne-
mers gematigd tot positief beoordeeld. Ook stimuleerde het projectteam de organisatie 
van themadagen. Aan de vijf voorzitters van de ressortelijke fraude conunissies 
(refraucoms) werd de organisatie toebedeeld van een themadag. In totaal werden vier 
themadagen gehouden. Het initiatief voor deze bijeenkomsten werd gelegd bij de 
arronciissementen zelf. Het projectteam financierde de lokatie en de inleiders. Tenslot-
te heeft het projectteam (financiele) ondersteuning geboden aan projecten/experimen-
ten, zoals de inter-arronthssementelijke Noordelijke Fraudekamer. 

Aan het project was in 1993 een budget van 18 rniljoen gulden toegekend. In 1994 en 
in 1995 beschikte het projectteam over een budget van 23,7 miljoen. Het grootste deel 
van de beschikbare middelen werd besteed aan extra formatieplaatsen voor de 
arrondissementen (6,9 miljoen in 1993, 14,7 miljoen in 1994 en 15,3 miljoen in 
1995). 4°  Zoals reeds werd aangegeven, werden daarnaast middelen gereserveerd voor 
de kosten als gevolg van de extra rechtshulp voor verdachten (1,2 miljoen in 1993. 
1,6 miljoen in 1994 en 1995); en voor de vergroting van de verwerkingscapaciteit van 
taakstraffen (400.000 in 1993, 1,1 rniljoen in 1994 en 1995). 

Voor kwaliteitsbevordering (met name het opzetten van de cursussen) is in 1993 
400.000 gulden aangewend, in 1994 900.000 gulden en in 1995 700.000 gulden. 

De resterende middelen werden voor een deel aangewend ter financiering van het 
projectteam (elk jaar 3 miljoen). Daarnaast vloeide een deel van de projectmiddelen 
terug naar de begroting van het ministerie in verband met bezuinigingen (in 1993 3,9 
miljoen en in 1995 600.000). De begrotingspost `overig' bedroeg tenslotte 2,2 miljoen 
in 1993, 2,4 miljoen in 1994 en 1,4 miljoen in 1995. 

39 Deze evaluatie werd uitgevoerd door de Universiteit van Nijmegen en door het PIF zelf. 
40 PIF, Rapportage Project Intensivering Fraudebestrijding, december 1994. 
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Onder de begrotingspost `overig' resteren onder andere fraude-middelen ter ondersteu-
ning van projecten/experimenten. Zo is in 1994 en 1995 een bedrag van 100.000 
gulden toegewezen ten behoeve van de inter-arrondissementelijke Noordelijke 
fraudekamer in de arrondissementen Leeuwarden (budgethouder), Assen en Gronin-
gen. Er is een eerunalige 'corruptie-FTE' toegekend aan het arrondissement Maas-
tricht, ter ondersteuning van de verwerking van de omvangrijke corruptie-zaken 
waarmee het arrondissement werd geconfronteerd. Daarnaast is de experimentele 
aanstelling van een financiele coordinator bij het Kemteam Twente gefinancierd uit het 
budget van het project. 

De verdeling van F7'E's over de arrondissementen' 

Aan de arronclissementen zijn extra FTE's toegekend ter verbetering van het fraude-
overleg, en orn de verwerlcing van de extra fraudezaken en terugvorderingszaken het 
hoofd te lcunnen bieden. Bij het verdelen van de middelen werden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

(1) De middelen werden - voor het grootste deel - ongeoormerkt toebedeeld. De 
ongeoormerkte toedeling van middelen sluit aan bij het (relatief) nieuwe sturings-
concept dat door het rninisterie van Justitie wordt gehanteerd ten aanzien van de 
rechterlijke organisatie. Werd er voorheen op input gestuurd (er werden doel-uitkerin-
gen verstreln ter stimulering van een bepaald onderwerp), nu wordt er op resultaat 
gestuurd, aan de hand van een Planning- & Controlcyclus. Aan de arrondissementen 
wordt een bedrag toegekend. in ruil waarvoor de arrondissementen vooraf omschreven 
resultaten dienen te leveren. 
(2) De middelen werden toegekend aan de arrondissementsbesturen. Het projectteam 
kende middelen toe en maakte afspralcen met de arrondissementsbesturen, dat wil 
zeggen met de President van de Rechtbank, de hoofdofficier van Justitie en de 
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning (DGO). De bestecling van deze middelen was 
een zaak van het bestuur. 
(3) De scheefgroei Mssen arrondissementen diende verminderd te worden: men ging 
ervan uit dat het niet reed was met alle arrondissementen dezelfde afspraken te 
maken, wanneer de uitgangspositie van de arrondissementen zo verschillend was. 
(4) De middelen werden gefaseerd toebedeeld: men ging ervan uit dat de grote 
aantallen extra sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken geleidelijk aan op gang 
zouden komen, volgend op de ontwikkelingen binnen de opsporingsorganisaties 
(gegevensuitwisseling, meer rechercheurs). De noodzaak van extra capaciteit bij de 
straf- of civiele rechter, zou daar weer op volgen. De middelen werden daarom in drie 
tranches verdeeld. 

41 
In billage 4, schema 6 is een ovenichi opgenomen van de toegekende FTEs verdeeld over de 
arrondissementen. 
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Eerste tranche: Ten behoeve van de intensivering van het fraude-overleg kende het 
projectteam in oktober/november 1992 aan elk arrondissement een FTE toe ter 
ondersteuning van het opzetten van overleg met relevante fraude-partners. De 
arrondissementen die deelnamen aan de projecten ('Oose en ESR) kregen ieder 1,5 
FTE toebedeeld. Deze geoormerkte toedeling van middelen sloot nog aan bij het oude 
sturingsconcept. Er werd voor gekozen om in dit stadium de extra FTE's nog met 
volgens de nieuwe methodiek (ongeoormerkte toedeling van middelen, afspralcen over 
resultaten) toe te wijzen, omdat er nog onvoldoende informatie voorhanden was op 
basis waarvan afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Daarnaast werden aan de 
arronciissementen Amsterdam en Rotterdam respectievelijk 1,0 en 2,0 FTE toegekend 
in verband met de verwerking van fiscale fraudezalcen. De vestigingen van de Fiod in 
Amsterdam en in Rotterdam waren uitgebreid, waardoor te verwachten was dat het 
aantal opgespoorde fiscale fraudezaken zou toenemen. 

Tweede tranche. In de tweede tranche (februari - juni 1993) werden op basis van 
prognoses over de vermoedelijke instroom van sociale zekerheids- en fiscale fraudeza-
ken, en het aantal verwachte terugvorderingszaken, extra FTE's toegekend aan de 
arrondissementen. Het ging in totaal om 121,4 FM's. Daarnaast werden zogenaamde 
`scheefgroel-FTE's toegekend aan arronciissementen die gezien de algemene werklast 
een onderbezetting kenden. De mate van scheefgroei werd vastgesteld aan de hand van 
het "instroommodel". 42  In totaal werden er 49,1 `scheefgroei'-FTE's verdeeld. Deze 
FTE's werden toegekend zonder dat daar afspraken voor de extra afhandeling van 
fraudezaken tegenover stonden. 

Derde tranche: In de derde tranche (april 1994) werden extra FTE's toegekend aan de 
gerechtshoven in verband met hoger beroepszaken, om invulling te geven aan 
beleidsintensivering en om te voldoen aan de registratieverplichting. Amsterdam, Den 
Haag en Den Bosch kregen ieder drie FTE toeeewezen. Aan het Arnhemse hof werd 
een FTE toegekend. 

Besteding van de middelen binnen de arrondissementen. 

Op arrondissementsniveau heerst grote onduidelijkheid over de besteding van de 
middelen die in het kader van het project werden toegekend. Dat is met vreemd, 
gezien de ongeoormerkte toedeling van het grootste de,e1 van de middelen. De 
middelen werden met specifiek `weggezer ten behoeve van fraude, maar gingen op in 
de totale budgetten. De wijze waarop de middelen werden verdeeld tussen Openbaar 

42  Het "instroommodel" gaat uit van een gewogen instrootn van zaken op jaarbasis. Het betreft een 
relatief nieuw verdeelsysteem. 
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Ministerie en rechters, liep per arrondissement sterk uiteen. Uit het intensieve 
onderzoek blijkt dat in Den Bosch een aanzienlijk deel van de middelen toegewezen 
werd aan de rechtbank, terwij1 in Den Haag het grootste deel van de middelen werd 
toebedeeld aan het parket. 

4.5 	Samenvatting en beschouwing 

In dit hoofdstuk zijn wij ingegaan op de wijze waarop het plan van aanpalc in de loop 
van het project gestalte heeft gelcregen. Er is beschreven welke activiteiten in het 
kader van het Project Intensivering Fraudebestrijding zijn uitgevoerd ter verbetering 
van de bestrijding van fraude. 

Bij het nastreven van de doelstellingen bleek dat ontwilcicelingen die voordcwamen uit 
de overige fraudemaatregelen, alsmede ontwilckelingen die zich binnen het Openbaar 
Ministerie afspeelden, van invloed waren op het bereiken van de doelstellingen. 
Bovendien hadden de projectactiviteiten invloed op organisaties elders in de justitiele 
keten. Het projectteam zag zich daarom genoodzaakt additionele doelen te formuleren 
en aan zaken in de randvoorwaardelijke sfeer te werken. 

Door middel van het reserveren van middelen voor rechtshulp en het opleggen van 
taalcstraffen heeft het projecttearn getracht de verwerking van de extra aantallen 
aangebrachte fraudezaken tot aan het einde van de handhavingsketen te garanderen. 
Achteraf is onduidelijk wat er met de extra middelen voor rechtshulp is bereikt. Wat 
betreft de extra middelen voor taakstraffen, blijkt dat deze nodig zijn geweest in 
verband met een stijging van het aantal extra zaken. De stijging van het aantal 
gegeven taalcstraffen is overigens over de gehele linie van misdrijfzaken zichtbaar en 
hangt niet noodzakelijkerwijs samen met het Project Intensivering Fraudebestrijding. 

Door middel van het compenseren van scheefgroei, het verbeteren van de registratie 
van fraudegegevens en het ontwerpen van managementrapportages heeft het project-
learn getracht een basis te creeren voor de uitvoering van het project en toekomstige 
inspanningen op het gebied van fraudebestrijding. Wat betreft de compensatie van 
scheefgroei kan worden geconstateerd dat tilt volgens de criteria van het instroorruno-
del is bereilct. Voorts is de registratie van fraudegevallen sterk verbeterd (bijv. 
COMPAS) en kunnen door middel van managementrapportages ontwikkelingen op het 
gebied van fraudebestrijding goed worden gevolgd. 
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Bij de evaluatie van een project dat Wet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van 
een groter geheel, rijst de vraag welke bijdrage het project heeft geleverd aan het 
realiseren van de doelstellingen en welke •overige verldaringen kunnen worden 
gegeven voor het behalen van de doelstellingen. Er zijn allerlei factoren te benoemen 
die een belemmerende of een stimulerende invloed hebben gehad op het bereiken van 

de afzonderlijke doelen. 

In ciit hoofdstuk zal worden nagegaan welke factoren een rol hebben gespeeld bij het 
behalen van de doelstellingen en welke factoren het behalen van deze doelstellingen 
hebben tegengewerkt. Deze factoren zijn door de respondenten en de deelnemers aan 
de werkconferentie aangegeven. Zij gaven tevens aan of de factor in hun ogen een 
belemmerende of een bevorderende rol heeft gespeeld. De volgende vragen zullen 
worden beantwoord: In welke mate is het feit dat doelen zijn bereilct toe te rekenen 
aan het project? In hoeverre is het feit dat een doel met of Met volledig is bereilct te 
wijten aan het project? Wat zijn verklaringen voor het al dan Met bereiken van de doe-
len? Daarmee worden de onderzoeksvragen 2,3,6 en 7 onderzocht. 

In paragraaf 5.2 tot en met 5.5 wordt de realisatie van de doelstellingen gerelateerd 
aan een aantal bevorderende en belenunerende factoren. De twee doelstellingen met 
betrekking tot de verhoging van het aantal fraudezalcen worden in deze beschouwing 
gezamenlijk behandeld omdat daarbij veelal dezelfde factoren een rol spelen. Paragraaf 
5.6 geeft een beschouwing over de uiteindelijke rol van het project bij het behalen van 
de doelstellingen. 

Om te bepalen welke factoren van invloed zijn geweest op het bereiken van de doelen, 
en om een indruk te krijgen van de impact van het project, is gebruik gemaakt van de 
informatie en de meningen die ons tijdens interviews werden aangereikt. Daarnaast is 
dit hoofdstuk gebaseerd op de discussie die tijdens de werkconferentie werd gevoerd. 

5.2 	Intensivering van het overleg 

In hoofdstuk vier is geconcludeerd dat de doelstelling intensivering van het fraude-
overleg (beleids- en uitvoeringsoverleg) met de uitvoeringsorganen en met de fiscus in 
belangrijke mate is gehaald. Zowel landelijk als in de arrondissementen heeft een 
uitbreiding of aanscherping van de overleggen plaatsgevonden. In sommige arronciisse-
menten blijft men achter, maar de algemene tendens is positief. 
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Bij het behalen van deze doelstelline hebben diverse factoren een belernmerende of 

een stimulerende rol gespeeld. Onderstaande figuur geeft weer welke factoren van 

invloecI zijn geweest op het doelbereik. 

Figuur 1 	Intensivering overleg 

In het bovenstaande schema zijn de factoren verdeeld over twee gebieden. Het eerste 
gebied betreft factoren die van invloecl zijn geweest op de intensivering van het 
fraude-overleg en die een gevolg zijn van het project. Het tweede gebied betrefi 
externe factoren die zowel betrekking hebben op aan het OM gerelateerde omstandig-
heden als niet aan het OM gerelateerde omstancligheden. De plussen en de minnen in 
het plaatje eeven aan welke factoren door de geinterviewde respondenten en door de 
deelnemers aan de werkconferentie als stimulerend (+) en welke als belemmerend (-) 
worden ervaren. 

De factoren worden hieronder beschreven. Op basis van informatie uit de gehouden 
interviews en werkconferentie zijn deze factoren gewogen. Het belang dat de respon-
denten en de deelnemers aan de werkconferentie hechten aan de afzonderlijke factoren 
komt globaal tot uitdrukking in de volgorde waarin deze worden gepresenteerd. 

Het lokale 'politieke klimaar heeft op verschillende manieren een rol ge-

speeld bij het tot stand komen van overleggen. In de eerste plaats heeft het 
feit dat fraude hoog op de politieke agenda stond de behoefte van de diverse 
overlegpartners aan overleg vergroot. In die zin heeft het politieke klimaat 
een stimulerende rol gespeeld. Tevens heeft het lokale politieke klimaat een 
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rol gespeeld bij het tot stand komen van overleg inzake (bijstands)fraude. 
Enerzijds worden gemeenten door veranderin2en in de bijstandswet verplicht 
gesteld om fraudebeleidsplannen te maken. Anderzijcis is fraudebestriyiing, 
politiek gezien, vaak geen populair onderwerp. 
De experimenten die onder de vlag van het project werden uitgevoerd hebben 
een rol gespeeld bij het tot stand komen van overleg in de overige arron-
dissementen. Deze experimenten waren, zoals in hoofdstuk vier al is om-
schreven, geen onverdeeld succes. Zij hebben voor sonunige overlegpartners 
echter wel als leerschool gediend voor de intensivering van het fraude-ove-
rleg. 
('Ongeoormerkte') toedeling van middelen: Het feit dat in het kader van het 
project een aanzienlijk bedrag te verdelen was, heeft een stimulerende rol 
gespeeld op het intensiveren van het overleg. Tegenover de toegekende extra 
middelen werd een inspanningsverplichting ten aanzien van het intensiveren 
van overleg opgelegd. 

-/+ 	Door enkele respondenten werd als belemmerende factor genoemd de ondui- 
delijkheid over de positie van het projectteam binnen de structuur van het 
Openbaar Ministerie. De leden van het projectteam vormden voor de externe 
partners op landelijk niveau een centraal aanspreekpunt, maar bekleedden 
geen threcte positie binnen de hierarchie van het Openbaar Ministerie. De 
positie van het project werd door sommigen echter ook als zeer positief 
ervaren. Via een speciaal project buiten de lijn kunnen doelstellingen vaak 
sneller worden bewerkstelligd dan via een project binnen een lijnorganisatie. 
Cultuurverschillen: Verschillen in achtergronden tussen de verschillende 
overlegpartners vormden een belemmerende factor in het tot stand komen 
van overleggen. Dit gold met name voor overleggen op politiek/bestuurlijk 
niveau. 
'Instrumenten voor overleg': De kwantitatieve doelstellingen vormden een 
belangrijk instrument voor het voeren van overleg. Het betreft hier de fiscale 
fraude-convenanten en de afspraken over de aantallen sociale zekerheids-
fraudezaken. De door het projectteam gemaakte managementafspraken en 
managementrapportages hebben tezamen met het aandragen van nieuwe ge-
spreksonderwerpen gezorgd voor een impuls aan de overleggen. 

-/+ 	Bij de netwerkvorming speelde de persoonhjke factor een belangrijke rol. De 
wijze van optreden door de leden van het projectteam kan getypeerd worden 
als zeer direct en informeel. Dat werd niet door iedereen op prijs gesteld. De 
`persoonlijke factor' heeft in sonrnige gevallen een stimulerende en in andere 
gevallen een belemmerende rol gespeeld. 
Veel respondenten geven aan dat snelle functiewisselingen een complicerende 
factor vormden voor het voeren van overleg. Bij het Openbaar Ministerie 
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volgen de fraude-officieren elkaar in een rap tempo op. Voor `externent is 
het daardoor niet altijd duidelijk wie bij het Openbaar Ministerie als fraude-
aanspreekpunt fungeert. Ook bij de andere partijen werd door respondenten 

een gebrek aan continurteit geconstateerd. 
Ingewildcelde en onduidelifice hierarchische verhoudingen worden door 

externe partners als een belernmering benoemd voor het voeren van overleg 
en het maken van afspraken met het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld: op 
arrondissementsniveau fungeert de fraude-officier in de meeste arrondisse-
menten als aanspreekpunt voor de exteme fraude-partners. Deze fraude-
officier staat echter niet in een hierarchische verhouding met de individuele 
zaaksofficieren. De spanning tussen afspraken en de individuele verantwoor-
delijkheid van de zaalcs-OvJ op de zitting belenunen het voeren van overleg. 

De reorganisarie van her Openbaar Ministerie wordt door de respondenten 
op twee manieren als een belemrnerende factor beschouwd. In de caste 
plaats waren de overleggen in eerste instantie opgehangen op ressortsniveau 
(refraucom): de beleidstaken zijn echter in het kader van de reorganisatie 
weggehaald bij het ressort en de ressortelijke beleidsoverleggen zijn verval-
len. In de tweede plaats geven respondenten aan dat het Openbaar Ministerie 
als uitvloeisel van de reorganisatie voornamelijk met zichzelf bezig is. 

De zeggenschapsverhouding tussen de verschillende overlegpartners vormde 
een belemmering bij het maken van afspraken. Het Openbaar Ministerie heeft 
eindverantwoordelijkheid inzake de strafrechtelijke aspecten. Andere partijen, 
zoals de politick, hebben weer eindverantwoordelijkheid over de beleidsmati-
ge aspecten. In de pralctijk bleek het niet eenvoudig om deze strafrechtelijke 
en beleidsmatige aspecten van elkaar te scheiden. 
Verschillen in het optreden en de taakopvatting van individuele overlegparr-

ners zijn direct van invloed geweest op het al dan niet tot stand komen van 

fraude-overleggen. Verschillende respondenten geven aan dat met de wisse-
ling van fraude-officieren ook het beleid verandert: de opeenvolgende fraude-
officieren opereren niet vanzelfsprekend op dezelfde lijn. Het gegeven dat het 
Openbaar Ministerie geen centraal gestuurde organisatie is, speelt bier een 
rol. Ook voor de overige partijen geldt dat een wisseling van de wacht het 
beleid sterk kan beInvloeden. 

De verschillende structuren van de organisaries van de overlegpartners 

vormden een belenunerende factor bij het opzetten van overleg. De grenzen 
van de organisatorische indeling van Fiod, SVB, bedrijfsverenigingen en 
arrondissementen sluiten niet op elkaar aan. Bij gemeenten vormden de 
aantallen en de diversiteit een probleem. 
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Uit deze weergave van belernmerende en stimulerende factoren wordt duidelijk dat 
veel factoren een belemmerende invloed hebben gehad op de intensivering van het 
overleg. De belemmerende factoren betroffen veelal externe factoren, dat wil zeggen 
factoren buiten het project. Veel van deze factoren hadden direct te maken met de 
organisatie van het Openbaar Ministerie. Gelet op het feit dat de doelstelling groten-
deels is behaald, kan gezegd worden dat het project, ondanks de vele organisatorische 
belernmeringen vanuit het Openbaar Ministerie, een grote invloed heeft gehad op het 
behalen van de doelstelling. 

In hoofdstuk vier is geconcludeerd dat het doel ten aanzien van het aantal te verwer-
ken sociale zekerheidsfraudezaken ruim werd gehaald. Het doel ten aanzien van het 
aantal te verwerken fiscale fraudezaken werd bijna gerealiseerd. De tweede en de 
vierde doelstelling van het project werden dus grotendeels bereikt. 

Ook bij het behalen van deze doelstellingen kan een aantal belerrunerende en stimule-
rende factoren worden gesignaleerd. 

In onderstaande figuur staat weergegeven welke stimulerende en welke belemmerende 
factoren een rol gespeeld hebben bij het behalen van de doelstellineen. Ook hier zijn 
de factoren ingedeeld in twee gebieden. In den gebied staan de projectgerelateerde 
factoren weergegeven, in het andere gebied staan de externe factoren weergeeeven. 
Ook hier hebben wij getracht het belang dat door de respondenten en de deelnemers 
aan de werkconferentie wordt gehecht aan .  de afzonderlijke factoren tot uitdrukkine te 
brengen in de volgorde waarin de factoren worden behandeld. 
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Figuur 2 	Verhoging van het aantal venverkte fraudezaken 

• Enkele externe ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er door de 
uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid en door de fiscus druk werd 
uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om meet fraudezaken te verwerken: 
(1) fraude stond hoog op de politieke agenda; (2) het aantal sociale en 

fiscale rechercheurs werd uitgebreid; (3) het opsporen van wine fraude werd 
gestimuleerd door de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling; (4) er heeft een 

cultuttromslag plaatsgevonden binnen de uitvoeringsorganen. 

Het Openbaar Ministerie werd gestimuleerd om managementafspraken te 

maken over de aantallen te verwerken fraudezaken met de Fiod (convenan-
ten) en de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten. Dit heeft de 

verhoging van het aantal verwerkte fraudezaken bevorderd. 
• In het kader van het project zijn extra (ongeoormerlcte) middelen toegekend 

aan de arrondissementen ten behoeve van de verwerlcing van de extra 
fraudezaken. Ook dit is een bevorderende factor. 

• Van het geintensiveerde fraude-overleg tussen Openbaar Ministerie en 

uitvoeringsorganen sociale zekerheid en de fiscus is eveneens een stimuleren-

de werking uitgegaan. 
Door de verschillende uitvoeringsorganisaties worden uiteenlopende systemen 

van registratie gehanteerd. Dit is belemmerend geweest in het inzichtelijk 

maken van de aantallen. 

• Door de nadruk die het projecneam heeft gelegd op het belang van registratie 

is er een beter inzicht ontstaan in (ontwikkelingen) in de aantallen en de 
verwerking van deze aantallen fraudezaken. 
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Met het opstellen van de uitkeringsfraude richtlijn is een impuls toegediend 
aan de aantallen aan te leveren sociale zekerheidsfraudezalcen. 
Met het opstellen van de aanmeldings,-transactie,- en vervolgingsrichtlijn 

(ATV richtlijn) is een impuls toegediend aan de aantallen aan te leveren 
(grote) fiscale fraudezaken. 
Fraude is als prioriteit benoemd in de landelijke en arrondissementsbe-
leidsplannen. Ook dat heeft bevorderend gewerkt op het verhogen van het 
aantal verwerkte fraudezaken. 

Geconcludeerd kan worden dat de meeste factoren een stimulerende rol hebben 
vervuld bij het verhogen van het aantal (verwerkte) sociale zekerheids- en fiscale 
fraudezaken. Veel factoren hebben gezorgd voor een verhoging van de druk op de 
uitvoeringsorganisaties. Voorbeelden zijn de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling, de 
verhoging van het aantal sociale en fiscale rechercheurs en de politieke druk. Deze 
factoren zijn van grote invloed geweest op het behalen van de doelstellingen. Naar het 
oordeel van een groot deel van onze respondenten, heeft echter ook het projectteam 
een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van het Openbaar Ministerie om af-
spralcen te maken met de uitvoeringsorganisaties over de aantallen aan te leveren en te 
verwerken fraudezaken. Deze afspralcen hebben ervoor gezorgd dat er voor alle 
partijen druk ontstond om de streefcijfers te halen. Zonder deze afspraken was de 
intentie wellicht goed 2eweest, maar was de druk op het behalen van de aantallen 
verminderd. 

5.4 	Adequate vervverking van het aantal aangebrachte terugvorderingszalcen 

Het bereik van de derde doelstelling, de adequate verwerking van de, als gevolg van 
de sociale-zekerheidsfraudezaken door de uitkeringsinstanties bij de rechter aange-
brachte, tenigvorderingszaken is moeilijk te bepalen. De doelstelling is met geoperati-
onaliseerd. Onduidelijk blijft &armee wat onder "adequaat" moet worden verstaan. Er 
kan wel geconstateerd worden, dat er ondanks de stijging van het aantal aangebrachte 
zaken, weinig problemen in de verwerkin2 ervan zijn te constateren. 
In onderstaand figuur worden de factoren - in volgorde van belangrijkheid, volgens de 
respondenten en de deelnemers aan de werkconferentie - weergegeven die van invloed 
zijn geweest op de verwerking van terugvorderingszalcen. 
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Figuur 3 	Adequate verwerking van de terugvordering 

• Het felt dat de toename van terugvorderingszalcen relatief beperkt bleef, kan 

beschouwd worden als een bevorderende factor bij een adequate verwerking 

ervan. 

• Het overleg tussen de uitvoeringsorganen en de kantongerechten inzake de 

afstenuning met betrekking tot capaciteit, kan eveneens als een bevorderende 

factor worden beschouwd. 
• Het projectteam heeft (ongeoormerkte) middelen toegekend aan de arrondis-

sementen, waarvan een deel aangewend diende te worden voor de verwer-
king van terugvorderingszaken. Ook dat heeft stimulerend gewerkt. 

• Het projectteam heeft afspraken gemaalct en evaluerende gesprekken gevoerd 

met de arrondissementsbesturen over - onder andere - de verwerking van 
terugvorderingszaken. Hiervan is, naar het corded van de respondenten, een 
positieve werking uitgegaan. 
Verschillende respondenten gaven aan dat de relatieve onbekendheid van de 

leden van het projectteam met de kantongerechten een belenunerende factor 
is geweest bij het bieden van ondersteuning ten behoeve van de verwerking 
van terugvorderingszaken: "de magistratelijke invalshoek ontbrak". 

De tekortschietende registratie en analyse van gegevens kan beschouwd 

worden als een belenunerende factor: er is bij de kantongerechten nauwelijks 
managementinformatie voorhanden op basis waarvan processen beter ge-

stroomlijnd lcunnen worden. 
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Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat externe factoren van 
grote invloed zijn geweest op het bereiken van de doelstelling. Er zijn uiteindelijk 
minder terugvorderingszaken uitgevoerd dan vooraf verwacht. Daardoor leverde de 
adequate verwerking van de terugvorderingszaken geen problemen op. 

De invloed van het project op de verwerking van terugvorderingszalcen is beperkt. De 
bekendheid van kantonrechters met het project is ook met groot gebleken. • 

5.5 	Kwaliteitsbevordering van de Rechterlijke Macht en de organisatie 
daarvan 

Aan de inzet van het project ter bevordering van de kwaliteit van de Rechterlijke 
Macht, kunnen twee aspecten onderscheiden worden. Het verhogen van fraude-
expertise binnen de Rechterlijke Macht en het vergroten van de `bestuurlijke vaardig-
heden' van leden van de Rechterlijke Macht. Een derde kwaliteitsaspect betreft de 
verbetering van interne managementprocodures. Er is een aantal beleinmerende en een 
aantal bevorderende factoren aan te wijzen, die van invloed zijn geweest op de 
kwaliteitsverbetering. 

In onderstaande figuur worden factoren weergegeven die naar het oorde,e1 van de 
respondenten een belemmerende (-) dan wel een bevorderende (+) rol hebben 
gespeeld bij het verbeteren van de kwaliteit van de Rechterlijke Macht. Het belang dat 
de respondenten hechten aan de factoren komt tot uitdrukking in de volgorde waarin 
ze worden behandeld. 
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Figuur 4 	Kwaliteitsbevordering 

De grote doorstroom van fraude-functionarissen (met name de officieren van 
justitie) leidde tot een verlies van fraude-expertise voor de organisatie als 
geheel. Het gebrek aan contimateit van de fraude-officieren. heeft een 
belangrijke belenunerende invloed gehad op kwaliteitsbevordering. Het loop-
baanbeleid binnen het Openbaar Ministerie stimuleert een snelle roulatie. 
Deze snelle roulatie staat deskundigheidsbevordering in de weg. 

De cursussen Fraude I en 11 werden door de cursisten positief beoordeeld. 
Deze cursussen hebben bijgedragen aan de fraude-expertise van de individue-
le deelnemers aan de cursussen. 
Bij de verdeling van de middelen is er door het projectteam op aangedrongen 

dat de arrondissementen een inspanningsverplichtine zouden aangaan ten 
aanzien van de deslcundigheidsbevordering. Dit heefi een positieve invloeci 
gehad. 
Zowel respondenten werkzaam bij het Rechterlijke Macht, als 'externen' 
geven aan dat de toename van bestuurlijke vaardigheden te verwaarlozen is. 

Verschillende factoren, terug te voeren op persoonskenmerken van de 

individuele officier van Justitie, vormen een belenunering bij het voeren van 
bestuurlijk overleg. Externen verwijten leden van het Openbaar Ministerie 
een te dominante opstelling in overleggen, onvoldoende kennis van de 

bestuurlijke rationaliteit en een onvermogen om in termen van beleidsproces-

sen te denken. 
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Het gebrek aan interne afstemming is tevens te beschouwen als een belem- - 
merende factor bij het verbeteren van de kwaliteit van de Rechterlijke Macht: 
afspraken worden met `doorvertaald' binnen de organisatie. 
Door aan te dringen op een gerichte selectie van cursisten heeft het project-
team getracht om meer rendement uit de cursussen te halen voor de organisa-
tie van het Openbaar Ministerie als geheel. Dit heeft bevorderend gewerkt. 
De P&C cyclus Fraude was binnen het Openbaar Ministerie een nieuw 
verschijnsel. De leden van de arrondissementsbesturen hebben kennis 
gemaakt met een nieuwe, resultaatgeorienteerde manier van sturing, op basis 
van managementafspraken en -rapportages. De registratie van gegevens en 
het bewerken van de cijfermatige outputgegevens door het projectteam 
vormde hierbij een belangrijk instrument. 

- /+ 	De cursussen onderhandelen en bestuurlijke vaardigheden werden - behou- 
dens de eenmalige cursus bestuurlijke vaardigheden verzorgd door de NSOB 
- door de deelnemers positief gewaardeerd. Over de effecten van de cursus-
sen ten aanzien van de toename van bestuurlijke en onderhandelingsvaardig-
heden van de cursisten laten verschillende respondenten zich echter sceptisch 
uit. 
Door een toename van het aantal zaken dat door het Openbaar Ministerie 
moest worden verwerkt is er meer ervaring opgedaan. Daarmee is tevens de 
kwaliteit bevorderd. 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het grotendeels met 

behalen van de doelstelling kwaliteitsbevorderin2 vooral te maken heeft met OM-
interne factoren. Op deze factoren heeft het projectteam nauwelijks invloed kunnen 
uitoefenen. 

5.6 	Samenvatting en beschouvving 
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In voorgaande paragrafen is gebleken dat bij het bereiken van de doelen ook andere 
factoren een rol hebben gespeeld dan het Project Intensivering Fraudebestrijding. De 
vraag die voor ligt, is in welke mate het doelbereik te danken is aan het project en in 
welke mate aan externe factoren. 
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Uit het voorgaande blijkt dat dit per doelstelling verschilt. De bereilcte intensivering 
van overleg is in een belangrijke mate toe te wijzen aan de inspanningen van het 
projectteam. Bij het halen van de aantallen is een groot aantal externe factoren 
eveneens van invloed geweest. De invloed van het project is echter aanzienlijk 
geweest: met name door het stimuleren van het maken van managementafspraken. Ter 
verklaring van het beperkte resultaat ten aanzien van kwaliteitsbevordering is een 
groot aantal belemmerende, OM-interne, factoren aan te wijzen. 

Geconcludeerd kan worden dat het project in een aantal opzichten de wind in de rug 
had: ook andere factoren dan de activiteiten van het projectteam hebben bijgedragen 
aan het realiseren van de doelstellineen. In andere opzichten is sprake geweest van 
forse tegenwind. Binnen het project moesten vele barrieres worden geslecht om de 

gestelde doelen te bereiken. 

B&A Groep: Evaluatie van het Project Intensivering Fraudebestrijding 



	

6. 	CONCLUSIES 

	

6.1 	Inleiding 

Deze evaluatie is gericht op de vraag of de doelen die men met het Project Intensive-
ring Fraudebestrijding heeft nagestreefd, ook daadwerkelijk zijn bereikt. Deze vraag 
wordt als volgt beantwoord. In paragraaf 6.2 worden de conclusies ten aanzien van de 
vooraf geformuleerde onderzoeksvragen weergegeven. Paragraaf 6.3 bevat conclusies 
ten aanzien van enkele aanvullende vragen die gedurende de loop van het onderzoek 
naar voren kwamen. Het hoofdstuk besluit met een reflecterende paragraaf, waarin 
wordt aangegeven hoe wij als onderzoekers tegen de bevindingen aankijken. 

6.2 	Conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen 
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Onderzoeicsvraag 1: 
in hoeverre en op welke wijze is de netwerkvonning tussen her Openbaar Ministerie en 
de handhavers van de sociale zekerheid en de belastingen sedert de aanvang van her 
project tot stand gekometz dan we! verbeterd? 

In het algemeen kan gesteld worden dat het OM meer en inhoudelijker overlegt met de 
uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten en met de fiscus dan yolk 1992 
het geval was. 

Op centraal niveau is het Centraal Bijstandsoverleg gestart. Dit overlee vervult een 
stimulerende functie ten aanzien van het lokale overleg inzake bijstandsfraude. Het 
lokale overleg tussen het Openbaar Ministerie en de Gemeentelijke Sociale Diensten 
inzake bijstandsfraude is toegenomen. Hierbij dient vermeld te worden dat het met 
name de grote steden betreft. Het gaat daarbij om overlegeen op uitvoerend niveau 
(overleggen met sociale rechercheurs), en op beleidsniveau (overleggen met ciirecteu-
ren van sociale diensten en/of hoofden van de afdeling opsporing). Overleg op 
politiek/bestuurlijk niveau (overleg met de verantwoordelijke wethouder) komt, be-
houdens een enkel bilateraal contact, nog nauwelijks van de grond. 

Er is een landelijk dekkende overlegstructuur inzake werkgevers-, werknemers- en 
volksverzekeringsfraude gestart (de COM/ROM-overleggen). Voorheen was er geen 
contact tussen het Openbaar Ministerie en de Sociale Verzekeringsbank. De contacten 
met de bedrijfsverenigingen hadden veelal een incidenteel en ongestructureerd 
karakter. Op dit vlak is er een verbetering te constateren. De COM/ROM-overleggen 
staan echter nog in de kinderschoenen en functioneren nog met optimaal. 
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Het tripartite-overleg tussen het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Fiod 
inzake fiscale fraude was al voor aanvang van het project sterk ontwikIceld, zowel op 
centraal als op decenuaal niveau. Deze overleggen verliepen en verlopen in het 
algemeen naar tevredenheid van de betrokkenen. Onder invloed van het project zijn 
convenanten opgesteld tussen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op 
landelijk en op arrondissementsniveau. De respondenten geven aan, dat aan de hand 
van deze convenanten op een meer beleidsmatige wijze over fiscale fraudezalcen kan 
worden gesproken. De intensiteit van overleg is in die zin in kwalitatief opzicht 
toegenomen. 

Onderzoelcsvraag 2: 
Wat is de bijdrage van het project daarin geweest? 

Hoewel ook externe factoren een bijdrage hebben geleverd aan het intensiveren van de 
fraude-overleggen, is de bijdraee van het Project Intensivering Fraudebestrijding op 
clit punt aanzienlijk geweest. Op verschillende manieren heeft het project bijgedragen 
aan het initieren en verbeteren van overleggen inzake fraudebestrijdine. 

Het project heeft op verschillende wijzen een bijdraee geleverd aan het totstandkomen 
van overleegen en het uitbouwen van bestaande overleevormen. De extra middelen die 
aan de parketten werden toebedeeld vormden een stimulans: de kwantitatieve doelstel-
lingen en de managementinformatie die door het projectteam werden aaneeleverd 
vormden een belangrijk instrument voor het voeren van overlee. Daarnaast heeft de 
persoonlijke inzet van de leden van het projectteam een rol gespeeld. 

Hoewel de experimenten die onder de verantwoordelijkheid van het project werden 
uitgevoerd niet in alle opzichten het gewenste resultaat hebben opgeleverd, kan gesteld 
worden dat ook deze leerervaringen hebben opgeleverd ten aanzien van het voeren van 
fraude-overleg. 

Verschillende project-externe factoren zijn van invloed geweest bij het intensiveren 
van de overleggen over fraudebestrijding. Het politieke klimaat heeft een belangrijke 
stimulerende rol gespeeld. Doordat fraude hooe op de politieke agenda stond. werd 
fraudebestrijding ook bij de uitvoeringsorganisaties een belangrijk item en ontstond 
ook daar de behoefte aan het voeren van overleg met het Openbaar Ministerie. 
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Onderzoeksvraag 3: 
hidien de netwerkvorming niet (noemenswaardig) is veranderd, welke verklaringen 
kunnen daarvoor dan worden gegeven? 

Hoewel de netwerkvorming, zoals hierboven is beschreven, in belangrijke mate is 
geintensiveerd, heeft een aantal factoren een belemmerende rol gespeeld op het tot 
stand komen van de fraude-overleggen: cultuurverschillen tussen de verschillende 
uitvoeringsorganisaties onderling en tussen de uitvoeringsorganisaties en het Openbaar 
Ministerie vormden een barriere voor het voeren van overleg; de snelle functie-
wisselingen - met name van de kant van het Openbaar Ministerie - werden als storend 
ervaren voor het overleg; en verschillen in werkgebied van de betrokken organisaties 
vormden een verstorende factor. 

Onderzoeksvraag 4: 
In hoeverre en in welke mate heeft de nerwerkvorming btjgedragen aan de behandeling 

van extra fraudezaken? 

Het geintensiveerde fraude-overle2 heeft een bijdrage geleverd aan de behandeling van 
extra fraudezaken. Naar het oordeel van onze respondenten is die bijdrage aanzienlijk 
geweest, met name doordat afspraken gemaakt werden tussen het Openbaar Ministerie 
en de uitvoeringsorganen en de fiscus over de aantallen aan te leveren en te verwerken 
fraudezaken. Deze afspraken hebben ervoor gezorgd dat er voor alle partijen druk 
ontstond om de streefcijfers te behalen. 

Naast netwerkvormin2 is een groot aantal andere factoren aan te wijzen die een 
stimulerende rol hebben vervuld bij de verwerk.ing van extra fraudezaken. Enkele van 
deze factoren zijn door het project geintroduceerd. Daarnaast zijn externe factoren te 
benoemen. 

Het project heeft tevens een bijdra2e geleverd aan de toename van het aantal verwerk-
te fraudezaken door extra middelen toe te kennen aan de arrondissementen. Bovendien 
leverde het project een bijdra2e aan het verbeteren van de registratie van fraudegege-
yens. Op deze wijze werden activiteiten inzichtelijk gemaakt. 

Daarnaast zijn andere - project-externe - factoren van invloed geweest op de behande-
ling van extra fraudezaken: de uitvoeringsorganisaties en het Openbaar Ministerie 
oefenden over en weer druk uit om meer fraudezaken te verwerken. Deze druk is 
ontstaan doordat fraudebestrijdin2 hoog op de politieke agenda stond; het aantal 
sociale en fiscale rechercheurs werd uitgebreid, het opsporen van witte fraude werd 
mogelijk door gegevensuitwisseling; en er een cultuuromsla2 plaatsvond binnen de 
uitvoeringsorganisaties. 

B&A Groep: Evaluatie van het Project Intensivering Fraudebemijding 



• 68 • 

Onderzoeksvraag 5: 

In hoeverre en op welke wijze is de kwaliteit van de Rechterhjke Macht en de organi-

sane daarvan met betrekking tot (de afhandeling van) fraude verbeterd sedert de 

aanvang van het project? 

Aan de kwaliteit van de Rechterlijke Macht c organisatie met betrekking tot fraude 
kunnen twee aspecten onderscheiden worden: er is aandacht besteecl aan fraude-
expertise en bestuurlijke vaardigheden van de fraudedeskundigen. Voor wat betreft de 
fraude-expertise kan geconstateerd worden dat deze op individueel niveau is toegeno-
men. Voor de organisatie als geheel geldt dit - vooral ten gevolge van de grote 
doorstroom van fraudefunctionarissen - in mindere mate. De bestuurlijke vaarcligheden 
(overleg-kwaliteiten) van officieren van justitie zijn niet noemenswaardig verbeterd. 

Onderzoeksvraag 6: 

War is de bljdrage van her project daarin geweest? 

Het project heeft op verschillende manieren een bijdrage trachten te leveren aan het 
verbeteren van de fraude-deslcundigheid en de bestuurlijke vaardigheden van de 
Rechterlijke Macht. 

In het kader van het project zijn cursussen georganiseerd (fraudecursussen en cursus-
sen gericht op het verbeteren van bestuurlijke vaardigheden). Met name de fraude-
cursussen werden door de cursisten zeer positief beoordeeld. Aan het rendement van 
de cursussen voor de dagelijkse praktijk werd door enkele respondenten getwijfeld. 

De bijdrage van het project aan de verbetering van de organisatie van de afhandeling 
van fraudezaken is aanzienlijk: door een verbeterde re2istratie en het verstrekken van 
periodieke informatie over aantallen afgehandelde zaken werden de activiteiten in het 
kader van de fraudebestrijding inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze werd een instru-
ment gecreeerd aan de hand waarvan partijen elkaar konden aanspreken op het 
nakomen van afspraken. Het project heeft daarnaast ondersteuning geboden aan het 
fraude-OM: de fraude-officieren en de fraude-advocaten-generaal. 

Naast de projectactiviteiten heeft ook de toename van het aantal te verwerken fraude-
zalcen een stimulerende rol gespeeld bij het verbeteren van de fraude-expertise van de 
Rechterlijke Macht. Daardoor kon meer ervaring opgedaan worden met de afhandeling 
van fraudezalcen. 
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Onderzoelcsvraag 7.. 
Indio' de kwaliteit van de Rechterhjke Mack en de organisatie daarvan niet noemens-
waardig is veranderd, welke verklaringen kunnen daarvoor clan worden gegeven? 

Er is een aantal factoren aan te wijzen die een belemmerende rol hebben gespeeld ten 
aanzien van de projectactiviteiten ter verbetering van de kwaliteit van de Rechterlijke 
Macht. 

Een belangrijke belemmerende factor is de relatief snelle doorstroom van fraudefuncti-
onarissen. De snelle doorstroom van met name fraude-officieren van justitie leidde tot 
het verloren gaan van fraude-expertise voor de organisatie als geheel. 

Ook voor het verbeteren van het overleg met externen vormt de relatief snelle 
doorstroom van fraude-officieren een belemmerende factor. De bestuurlijke vaardighe-
den van fraude-officieren blijken moeilijk te verbeteren enkel en alleen door het geven 
van een cursus. 

Onderzoeksvraag 8: 
In hoeverre yjn de hvantitatieve projectdoelen aan her einde van her project bereiki? 

Geconstateerd kan worden dat het projectdoel ten aanzien van de verwerkte aantallen 
sociale zekerheidsfraudezaken werd gehaald. Om deze doelstellin2 te bereiken dienden 
in 1994 10.500 sociale zekerheidsfraudezaken door het Openbaar Ministerie verwerkt 
te worden. Het gerealiseerde aantal in 1994 bedroeg 13.266. De projectdoelstellin2 ten 
aanzien van het aantal verwerkte fiscale fraudezaken is bijna gehaald. In 1994 dienden 
452 fiscale fraudezaken verwerkt te worden. Er werden er men 411 door de Fiod 
ingezonden. 

Bij deze aantallen kan een aantal kanttekenin2en geplaatst worden: de nulmeting van - 
met name - het aantal verwerkte sociale zekerheidsfraudezaken in de jaren voor het 
project is onduidelijk zodat het ambitieniveau van het te realiseren aantal te verwerken 
sociale zekerheidsfraudezaken achteraf met erg hoog bleek. 

Voor wat betreft de fiscale fraudezaken kan geconstateerd worden dat de oorspronke-
lijke ambitie om met name grote zalcen (voor de meervouclige kamer) aan te pakken, 
om verschillende redenen met is vervuld. Zowel om inhoudelijke redenen (preventieve 
werking) als omwille van de kwantiteit is uiteindelijk een mix van grote en kleine 
zaken door de Fiod aangeleverd. 
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6.3 	Overige conclusies 

In de loop van het onderzoek is - in overleg met de begeleidingscommissie - besloten 
aandacht te besteden aan een aantal extra punten. Het Project Intensivering Fraudebe-
strijding heeft ook activiteiten ontplooid op het gebied van de terugvordering van 
teveel betaalde uitkeringsgelden (projectdoel 3), de tenuitvoerlegging van taalcstraffen 
en de compensatie van scheefgroei russen arrondissementen. 

In hoeverre is sprake van een adequate venverking van de, door uitkeringsinstantie bij 

de rechter aangebrachte, tentgvorderingszaken? 

In het kader van het project zijn aan de kantongerechten extra middelen toegekend ten 
behoeve van de verwerking van terugvorderingszaken. Daarnaast heefi het projectteam 
de registratie van aantallen terugvorderingszaken gestimuleerd. Voor het overige heeft 
het projectteam zich bij de verwerking van terugvorderingszaken relatief afzijdig 

gehouden. 

De doelstelling van het project inzake terugvorderingszaken is geformuleerd als 
"adequate terugvordering". Ten aanzien van dez,e adequate terugvordering bestaat in 
termen van verkorten van doorlooptijden en/of een verbetering van de afstenuning 
russen kantonrechter en gemeenten geen eenduidig beeld. 

Geconstateerd kan worden dat de verwerking van terugvorderineszaken bij de 
kantongerechten geen of weinig problemen oplevert. Enerzijds komt dit doordat de 
verwachte grote aantallen uitbleven. Anderzijds komt dit door de aard van de werk-
zaamheden die de verwerking van terugvorderingszalcen met zich meebrengt: terug-
vorderingszalcen zijn relatief eenvoudiee zaken die voor een belangrijk deel een 
adtninistratief karak-ter hebben. 

In hoeverre is er sprake van voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging van 
taakstraffen, die :fin opgelegd naar aanleiding van fraudezaken? 

In de eerste plaats kan geconstateerd worden dat het aantal vonnissen onbetaalde ar-
beid/taakstraffen ten gevolge van fraudezaken aanzienlijk is toegenomen, hoewel het 
aantal vonnissen achterbleef bij het aanvankelijk verwachte aantal. De grote 'bulk' van 
de fraudezaken (met name bijstandsfraude) leent zich goed voor een taalcstraf. 

Voor de verwerking van de toename van het aantal taakstraffen zijn middelen vanuit 
het project beschikbaar gesteld. Door de intensieve bemoeienis van de coordinator 
fraude/onbetaalde arbeid is de verwerlcing van de extra taalcstraffen plarunatig aange-
pain. 
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De verwerlcingscapaciteit van de reclasserine voor de tenuitvoerlegging van de extra 
taakstraffen is in het kader van het project vergroot. In het begin van het project 
leverde de verwerkine van de taakstraffen enige problemen op. Deze problemen 
werden ondervangen door het toekennen van extra middelen, zowel uit het fraudebud-
get als door aanvullende financiering. 

In 1994 en in 1995 werd 1,6 miljoen uit het fraude-budget gereserveerd ten behoeve 
van de rechtshulp. Deze extra middelen werden aan het budget van het projectteam 
onttrokken en via het ministerie van Justitie, Directie Rechtshulp, verdeeld. Vanuit het 
project is hier geen verdere bemoeienis geweest. Het is met mogelijk om te achterha-
len in hoeverre het aantal toevoegingen bij sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken 
ook inderdaad is toegenomen. Wel kan geconstateerd worden dat in de periode 1990- 
1993 het aantal toevoegingen inzake valsheid in geschrifte/meineed is toegenomen. 
Onder deze categorie vallen sociale zekerheids- en fiscale fraudezalcen. 43  
in hoeverre is de scheefgroei tussen arrondissementen met de middelen uit het 

fraudebudget verminderd? 

Een fors deel van het fraude-budget werd aangewend ter compensatie van de 'scheef-

groei' tussen arrondissementen. In totaal werden 49,1 FTE's uit het fraudebudget 
toegekend aan de arrondissementen om de historisch ontstane scheeferoei te compense-
refl. Dat is 28% van het totale budget dat er in het kader van het project te besteden 
was. 

Geconstateerd kan worden dat met behulp van de fraude-middelen de scheefgroei 
tussen de arronclissementen is afgenomen. Volgens de criteria van het instroommodel 
is de scheefgroei tussen arrondissementen met 60% afeenomen. 

in hoeverre is de interne managementkwaliteit (het verbeteren van registratie en het 

werken met managementrapportages) verbeterd? 

In het kader van het Project Intensivering Fraudebestrijdine is via de verbetering van 
registratiesystemen en de opzet van managementrapportaees aandacht besteed aan de 
interne managementkwaliteit. Geconstateerd kan worden dat het project veel in 
beweging heeft gezet: de registratie van fraudegegevens is sterk verbeterd en er 
worden managementafspraken gemaakt, zowel OM-intern als tussen Openbaar 
Ministerie en aanleverende instanties. 

43 Het aantal zaken in deze categoric' nam toe van 3.157 zaken in 1990. 3.462 zaken in 1991. 4.113 
zaken in 1992. tot 5.223 zaken in 1993. Bron: Directie Rechtshulp. ministerie van Justitie. 
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6.4 	Reflectie 

Een evaluatie van een project client aan tenminste twee aspecten aandacht te besteden. 
Het eerste aspect is het doelbereik. In de voorgaande paragrafen kwam aan de orde dat 
de doelen die bij aanvang van het project werden geformuleerd in belangrijke mate 
werden bereikt. Het tweede aspect is de relatie tussen de extra middelen en het 

doelbereik. Bij deze relatie dienen enkele nuancerende opmerkingen geplaatst te 

worden. 

In de eerste plaats kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij het formuleren van de 
projectdoelen. De basis voor de projectdoelen was relatief ondoordacht. Hoewel 
formed de projectdoelen gedurende het project onveranderd bleven, kan geconstateerd 
worden dat er daarnaast ook andere doelstellingen met het project werden nagestreefd. 
In de tweede plaats kan geconstateerd worden dat een groot deel van de middelen is 
besteed aan onderwerpen die indirect van being zijn voor fraudebestrijding, maar 
primair van doen hebben met de organisatie van het Openbaar Ministerie. 

De projectdoelen 

In de "hete fraudezomer" van 1992 lifict het ministerie van Justitie bijna verrast door 
het politieke momentum dat is ontstaan voor een beleidsintensivering op het gebied 
van fraudebestrijciine. In een tijdsbestek van weken wordt een middelenclaim geformu-
leerd, een project(structuur) opgezet en een eerste middelenverdeling gerealiseerd. Een 
heldere probleemdiagnose aan de hand waarvan doordachte en onderbouwde interven-
ties en projectdoelstellineen kunnen worden geformuleerd, ontbreekt. Het ontbreken 
van deze diagnose is opmerkelijk. Het project kent immers een vooreeschiedenis van 
rninimaal vijf jaar waarin verschillende (interdepartementale) werkgroepen diverse 
(voorteangs)nota's het licht hebben doen zien. Ondanks deze voorgeschiedenis is er 
niet daadwerkelijk en inhoudelijk geanticipeerd op de politieke opdracht tot intensive-
ring van de fraudebestrijding. DR heeft ons inziens forse consequenties gehad voor de 
opzet, het verloop en de uiteindelijke resultaten van het project. 

Het project is `geborent uit een politick momentum. Bij de stan van het project was 
een heldere diagnose van mogelijke en beoogde doel-middel relaties afwezig. Het 
beschikbaar gestelde budget is dan ook niet gekoppeld aan doordachte interventies, 
maar laat zich verklaren uit de politick klimatologische omstandigheden van dat 
moment. Naast de formele projectdoelen werden met het project enkele additionele 
doelen nagestreefd. Er zijn middelen uit het fraudebudget besteed aan: het vergroten 
van de verwerkingscapaciteit van de reclasserine ten behoeve van de tenuitvoerlegging 
van taakstraffen; het vergroten van de moeelijkheden tot rechtshulp; kwaliteitsbevor-
dering van de Rechterlijke Macht; de compensatie van scheefgroei tussen anon-
dissementen; het verbeteren van het imago van het Openbaar Ministerie. Het nastreven 
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van deze additionele projectdoelen kan gezien worden als het opvangen van het 
ontbreken van een heldere probleemdiaenose. De formele basis van deze additionele 
projectdoelen is onduidelijk. 

Bij bovenstaande reflectie moet echter met worden vergeten dat op het moment van 
het formuleren van de eerste doelstellingen veel van de nu aanwezige informatie met 
bekend was. De aanscherping van het project door middel van additionele doelstellin-
gen en het werken aan randvoorwaarden voor een geintensiveerde fraudebestrijding 

kan in die zin ook positief worden gewaardeerd. 

In het tweede hoofdstuk hebben wij aangegeven dat het Project Intensivering Fraude-
bestrijding vanuit ten minste twee invalshoeken beoordeeld kan worden, namelijk als 
een project dat puur en alleen is gericht op fraudebestriyiine of als een project met een 
bredere missie. 

De bredere missie van het project heeft werkenderwijs gestalte gekregen. Reeds korte 
tijd na aanvang van het project werd duidelijk dat fraudebestrijding met goed kon 
worden geregeld, zolang de organisatie van het Openbaar Ministerie in brede zin met 
voldoende op orde was. In het kader van het project zijn daarom veel tijd, energie en 
middelen gestoken in het verbeteren van de OM-organisatie. 

Zo laat de sturingsfilosofie van het project zich typeren als sturine op output. resul-
taatgeoridnteerd werken, managementafspraken en -rapportaees. Binnen het Openbaar 
Ministerie bleken de randvoorwaarden voor een dergelijke aanpak (nog) met aanwe-
zig. De aandacht in het project is vervolgens pericht op het vervullen van deze rand-
voorwaarden. Het Project Intensivering Fraudebestrijdine ontwikkelde zich allengs tot 
een project met een sterke orientatie op de organisatie van het Openbaar Ministerie. 

In dit kader dient ook de bestedine van een aanzienlijk deel van het fraudebudget 
(28%) ter compensatie van de scheeferoei tussen arrondissementen beschouwd te 
worden. 

In de beleving van de respondenten heeft het Project Intensivering Fraudebestrijding 
juist ten aanzien van de verbetering van de organisatie van het Openbaar Ministerie 
grote resultaten geboekt. De wijze waarop het projectteam is opgetreden was "vernieu-
wend", "cultuurdoorbrekend". 

Zonder afbreuk te willen doen aan de resultaten die op dit terrein zijn bereikt, willen 
wij toch een kanttekening plaatsen bij de verschuivine van de aandacht van fraude 
naar de organisatie van het Openbaar Ministerie. Het project was irnmers primair 
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ingericht am uitvoering te geven aan de (politieke) wens om de bestrijding van fraude 
te intensiveren, niet om de organisatie van het Openbaar Ministerie te verbeteren. 
Hoezeer deze verbetering ook nodig was voor de fraudebestrijding. 

Fraudebestrijding no her PIF? 

Via het Project Intensivering Fraudebestrijding is getracht het bestaande beleid op het 
terrein van fraudebestrijding een impuls te geven. Na de beeindiging van het project 
zou de fraudebestrijding blijvend op een hoger plan moeten zijn gebracht. In de 
woorden van de in 1994 verantwoordelijke procureur-generaal: 

"(...) wanneer in 1996 het Openbaar Ministerie weer terugzakt naar de situatie in 1993 en er slechts 

gedurende de periode van het project sprake was van een opleving, dan moet bet project als mislukt 

worden beschouwd.Idealiter mag het eindigen van bet project niet eens opvallen, omdat op dat moment 

de lijn ales voor zijn rekening beeft genomen." 44  

Gedurende de loop van het project is de positie van het projecttearn ten opzichte van 
de staande organisatie (het Openbaar Ministerie) gewijzigd. Door de veranderingen die 
plaatsvonden binnen het Openbaar Ministerie is de positie van het projectteam 
gedurende het project steeds meer een zelfstandige geworden. weliswaar in het 
verlengde van de procureur-generaal Fraude. Bij aanvang heeft het projectteam haar 
activiteiten in belangrijke mate opgehan2en aan de organisatie van het fraude-OM: het 
projectteam vervulde een ondersteunende rol voor de advocaten-generaal en de 
officieren van justitie die fraude als speciaal aasidachtsgebied hadden. De beleidsmati-
ge verantwoordelijlcheid van de advocaten-generaal is met de reorganisatie van het 
Openbaar Ministerie echter komen te vervallen, waardoor het projectteam een relatief 
zelfstandige positie is gaan bekleden - in het verlengde van de procureur-generaal 
fraude. Deze wijziging heeft belangrijke consequenties voor het doen van aanbe-
velingen voor de toekomst. 

Mede door de veranderingen die zich binnen het Openbaar Ministerie hebben afge-
speeld, is de vrees gerechtvaardigd dat met het wegvallen van het project de bereilcte 
resultaten in de loop van de tijd weg zullen ebben. Daarnaast dragen enkele andere 
factoren ertoe bij dat het wegvallen van het projeateam naar the waarschijnlijkheid 
niet zonder consequenties zal blijven. In de eerste plaats is fraude binnen het OM 'het 
langer benoemd als beleidsprioriteit. Wel dient het huidige hoge handhavingsniveau 
gecontinueerd It worden: fraude wordt een "going concern" onderwerp.' In de 
tweede plaats is er nog geen modus gevonden om de ondersteunende taken van het 
projectteam (met name het aanieveren van kwartaalrapportages) over te dragen aan een 

Notitie W. Sorgdrager, Fraude, bereilae resultaten, 23 moan 1994. 
45 PG-overleg 8 mart 1995 
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onderdeel van de staande organisatie(s). In de derde plaats is de persoonlijke, threcte 
benadering van de leden van het projectteam een belangrijke drijfveer geweest voor 
het opzetten en continueren van fraudebestrijdings-activiteiten. Het wegvallen van deze 
`horzel-functie' zal naar alle waarschijnlijkheid Met zonder gevolgen blijven. 



	

7. 	AANBEVELINGEN 

	

7.1 	Inleiding 

De laatste onderzoeksvraag die in dit rapport aan de orde komt, luidt als volgt: 

Onderzoelcsvraag 9: 
Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de gestelde doelen (bit:Pend) te 
realiseren? 

Onze aanbevelingen richten zich op drie niveaus. In de eerste plaats worden enIcele 
aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de organisatie van de Rechterlijke 
Macht in het algemeen (paragraaf 7.2). In de tweede plaats worden aanbevelingen 
gedaan ten behoeve van de organisatie en ondersteuning van de specialistische fraude-
functie binnen het Openbaar Ministerie (paragraaf 7.3). In de derde plaats formuleren 
wij enkele aanbevelingen die betrekking hebben op het netwerk van organisaties 
betrokken bij de bestrijding van fraude (paragraaf 7.4). 

7.2 	Aanbevelingen: de Rechterlijke Macht 

Gedurende het project werden de leden van het projectteam geconfronteerd met 
onvolmaaktheden in de organisatie van de Rechterlijke Macht." Kort samengevat 
komen de relevante lacunes in de organisatie op het volgende neer: de interne 
aansturing laat te wensen over; er is onvoldoende managementinformatie; de registra-
tie laat sterk te wensen over; er bestaat geen cultuur waarbij afspraken gemaakt 
worden en waarbij men afgerekend wordt indien resultaten met worden bereikt; de 
loopbaanplanning en monitoring van het functioneren van leden van de Rechterlijke 
Macht en medewerkers van de parket- en gerechtelijke organisatie zijn sterk onderont-
wikkeld. 

De verbetering van de verwerking van fraudezalcen door het Openbaar Ministerie en 
de rechterlijke organisatie kan ons inziens met los gezien worden van het algemene 
functioneren. De volgende aandachtspunten hebben veronderstellenderwijs een 
positieve uitwerking op het functioneren van het Openbaar Ministerie en de rechterlij-
ke organisatie in het algemeen, en daarmee ook op het functioneren ten aanzien van de 
verwerking van fraudezaken. 

46 Zie oak: rapporten van de commissie Donner en later het rapport van de parlementaire enquetecom-
missie Van Traa. 
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• Verder onnvilckelen van de Planning & Controlcyclus. Het vercbent aanbeveling om 
de aansturing van de arrondissementsparketten door het centrale niveau (het College 

van Procureurs-Generaal) aan de hand van de Planning & Controlcyclus verder uit te - 
Icristalliseren. Dit geldt eveneens voor de aansturing van de Gerechtelijke organisatie 
vanuit het ministerie van Justine. Duidelijke (en meetbare) afspraken over de gewenste 
prestaties op het terrein van fraudebestrijding zouden een onderdeel moeten blijven 
van de (twee)jaarlijkse P&C cyclus. Het verder ontwikkelen van de P&C cyclus kent 
zowel een structureel/technische als een culturele dimensie: het meet- en verantwoor-
dingsinstrumentarium zou verder ontwikkeld moeten worden en daarnaast verdient het 
aanbeveling aandacht te besteden aan het stimuleren van een cultuur waarin men ook 
gebruik maakt van dit instrumentarium. De ervaringen the in het kader van het project 
zijn opgedaan met de uitvoering van de (fraude-)P&C-cyclus, bevatten waardevolle 

leermomenten voor het verder ontwikkelen van de reguliere P&C-cyclus. 

• Informatievoorziening als essentieel onderdeel van de P&C cyclus. De ervaringen 

in het kader van het project laten het belang van een goede informatievoorziening voor 
het verloop van de P&C-cyclus zien. Het cijfermateriaal dat per kwartaal door het 
projectteam werd aangeleverd, kan als instrument worden gehanteerd bij het voeren 
van evaluatie-gesprekken tussen de procureur-generaal en de hoofdofficier, en tussen 
met ministerie (DRO) en de president van de Rechtbank. Het verdient aanbeveling om 
het college van procureurs-generaal en het ministerie te voorzien van informatie ten 
behoeve van het voeren van gespreldcen in het kader van de P&C-cyclus. Deze 
informatie client ons inziens aan een aantal voorwaarden te voldoen: 

• De informatie client compact te zijn. In een oogopslag dient duidelijk te zijn welke 
afspralcen zijn gemaalct en in hoeverre deze afspraken worden gerealiseerd; 

• De informatie client per arrondissement en in de tijd uniform te zijn samengesteld, 
om vergelijkingen tussen arrondissementen en tussen periodes mogelijk te maken; 

• De informatie moet een weergave vormen van de bereikte resultaten ten aanzien 
van vooraf afgesproken doelstellingen. Dat vereist een eenduidige operationalise-

ring van deze doelstellingen; 
• De informatie client niet alleen kwantitatieve elementen te bevatten, maar ook 

kwalitatieve. Voor zover doelstellingen een kwalitatief karakter hebben dient de 
informatie daarop te worden afgestemd. 

• Creatiej omgaan met sanctie- en beloningsmogelijkheden: het stimuleren van 
competitie. Het gevaar bestaat dat een P&C cyclus een papieren karakter lcrijgt als er 
geen sancties (kunnen) worden opgelegd indien een arrondissement onvoldoende 
presteert, en beloningen kunnen worden gegeven als een arrondissement juist uitmun-
tende resultaten boekt. De ervaringen van het Project lntensivering Fraudebestrijding 
zijn illustratief voor de (on)mogelijIcheid om te sanctioneren. Ons inziens verdient het 
aanbeveling om op een creatieve wijze om te gaan met sanctiemogelijkheden. Formele 
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sancties (zoals bijvoorbeeld het intrekken van extra FTE's als een afspraak niet wordt 
nagekomen) vormen slechts den aspect van de sanctiemogelijkheden die het college 
van procureurs-generaal en het ministerie ter beschikking staan. Daarnaast kan men 
denken aan sancties met een informed karakter, zoals bijvoorbeeld het geven van 
ruchtbaarheid aan succes en falen van inclividuele arrondissementen. Op deze wijze 
kan een . competitief element worden toegevoegd in het streven naar het bereiken van 
resultaten. De initiatieven die het projectteam met het uitdelen van alternatieve sancties 
en beloningen heeft ontwikkeld, verdienen navolging. 

• Waardering van specialismen. De ervaringen van het projectteam leren dat de 
onderwaardering van specialismen in het loopbaanbeleid van de Rechterlijke Macht 
negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van deslcundigheid op ingewikkelde 
terreinen zoals bijvoorbeeld fraude en milieu. Het verdient daarom aanbeveling om het 
promotiebeleid te differentieren en daarin de waardering voor specialismen tot uit-
drukking te brengen. 

• Belang van netwerkvorming: breder dan fraude. Het instandhouden van de 
netwerken die zijn opgezet in het kader van de intensivering van fraudebestrijding is 
wenselijk om de onderlinge afstenuning bij de verwerking van fraudezaken te 
verbeteren. Het belang van netwerkvorrning kan echter ook in een bredere context 
bezien te worden dan enkel ter ondersteuning van een handhavinesterrein. Het vormen 
van netwerken met externe partners kan een bijdraee leveren aan het optimaliseren van 
de afstenuning van de activiteiten van het Openbaar Ministerie op de maatschappelijke 
vraag, en kan daarmee de effectiviteit van de Rechterlijke Macht vergroten.' 

7.3 	Aanbevelingen: fraudebestrijding binnen het Openbaar Ministerie 

Specifiek toegespitst op het verbeteren van de fraudefunctie binnen het Openbaar 
Ministerie dienen ons inziens de volgende punten in beschouwing genomen te worden: 

• FraudebestrUding en het OM. Binnen het OM is fraude een onderwerp naast vele 
anderen. Het benoemen van fraude tot speerpunt in het beleid is een politieke aange-
legenheid: het toekennen van beleicismatige prioriteit is een afweging die gemaakt 
dient te worden op (landelijk) politiek niveau. Het belang dat gehecht wordt aan 
fraudebestrijciing is momenteel tweeslachtig: enerzijds is bepaald dat fraude geen 
prioriteit meer heeft, maar anderzijds wordt gesteld dat het huidige bestrijdingsniveau 
gehandhaafd client te worden. Een dergelijke formulering rechtvaardigt ons inziens een 
continuering van fraude als specifiek aandachtsveld. Om verschillende redenen client 
bij het wegvallen van centrale begeleicling en ondersteuning van de fraudefunctie 
immers gevreesd te worden voor een vermindering van het handhavingsniveau. Eerst 

47 Zie ook de stukken in het kader van de reorganisatie van het OM. met name over project 8: effectief 

extern overleg. 
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en vooral zal het wegvallen van het instrumentarium dat in het kader van het project is 
ontwikkeld (de kwartaalrapportages met overzichten van geregistreerde gegevens) de 
druk van de ketel halen. Daarnaast zal het wegvallen van de directe, persoonlijke 
bemoeienis van de leden van het projectteam (de 'horzelfunctie') mogelijk leiden tot 
een vermindering van de activiteiten van de betrokken officieren van justitie. Het 
verdient overweging om beide elementen in te kaderen in de toekomstige OM-
organisatie. 

• Continuering van de ondersteuning van fraude -officieren. Verschillende fraude-
officieren waarderen de ondersteuning die hen in het kader van het project is verleend 
bij het opzetten van overleggen en het maken van afspralcen met de overlegparmers 
positief. Het projectteam beschikte over een schat aan informatie en vormde een goed 
toegankelijke vraagbaak. Deze ondersteunende functie is niet overgedragen aan een 
onderdeel van de staande organisatie. Het verdient ons inziens aanbeveling om de 
opgebouwde expertise Met verloren te laten gaan en te zorgen voor een integratie van 
deze ondersteunende functie in een onderdeel van de staande organisatie. 

• Cursussen en stages. De cursussen die in het kader van het project werden 
ontwikkeld, werden door de cursisten positief gewaardeerd. Deze cursussen dienen 
ons inziens bij voortduring aangeboden te worden, waarbij aan de volgende aspecten 
aandacht geschonken zou lcunnen worden: (1) het rendement van de cursussen voor de 
pralaijk: het verdient aanbeveling om bij een volgende cursus de wensen van potenti-
ele cursisten te inventariseren, om de praktijkitlevantie voor elle geleclingen te 
vergroten; (2) differentiatie in de duur en de zwaarte van de cursussen: zolang er geen 
wijzigingen optreden in de snelle doorstroom van fraudefunctionarissen, valt te 
overwegen meer cursussen van een beperlctere omvang aan te bieden. (3) koppelen 
van theorie aan praktijk: ons inziens verdient het aanbeveling om mensen van de 
Rechterlijke Macht in het kader van een cursus een stage aan te biexien bij opsporings-
instanties van de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheids- en belastinewetten. 

• Aandacht voor bestuurhike vaardighederz. Verschillende respondenten geven aan 
dat de overlegvaardigheden en het bestuurlijke inzicht van officieren van Justitie 
tekortschieten. Gezien de toenemende noodzaak van het voeren van overleg verdient 
het aanbeveling om meer aandacht te besteden aan besniurlijke vaardigheden van 
officieren van Justitie. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, corrununicatieve en 
overlegvaardigheden zouden belangrijke selectiecriteria moeten zijn. Cursussen en 
stages kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van bestuurlijke vaardigheden. 

• De kracht van een relatief afgezonderde positie. Een projectorganisatie met als doel 

het realiseren van een beperkt aantal taken, heeft als belangrijk voordeel dat geen 
rekening gehouden hoeft te worden met de afweging tussen de verschillende taken die 
op het niveau van het individuele arrondissement vervuld moeten worden. Ben 
projectorganisatie kent een geheel eigen dynamiek, die wordt aangesterlct door de 
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relatief afgezonderde positie van een projectteam. De projectleden k-unnen zich 
concentreren op een beperkt aantal issues, en relatief los van de bestaande structuren 
hun weg zoeken. Het is bij uitstek een project geweest dat sterk van de voordelen van 
deze kenmerken van een projectorganisatie heeft geprofiteerd. Het continueren van 
(een deel van) de taken van het projectteam binnen de staande organisatie, dient ons 
inziens met de noclige waarborgen omIdeed te worden. Het is met onwaarschijnlijk dat 
de succesvolle elementen van het project beduidend minder uit de verf komen als deze 
taken verricht worden vanuit een onderdeel van de staande organisatie. Indien ervoor 
gekozen wordt om (een deel van) het takenpakket van het project onder te brengen in 
de staande organisatie, ligt het voor de hand om deze onder te brengen bij het 
toofdkantoor van het Openbaar Ministerie' in ontwikkeling: het Parket-Generaal. Bij 
het inpassen van fraude-ondersteuning als onderdeel van het Parket-Generaal client 
ervoor gewaakt te worden dat de voordelen van de wijze waarop het projectteam tot 
nu toe heeft kunnen functioneren, teniet worden gedaan. 

7.4 	Aanbevelingen: het fraudenetwerk 

Fraudebestrijding is met een zaak van de Rechterlijke Macht alleen. Langs de justitiele 
keten is een groot aantal organisaties van belang bij het verbeteren van fraudebestrij-
ding. De volgende aanbevelingen zijn ons inziens van belang bij het verbeteren van 
het functioneren van het fraudenetwerk. 

Een voortrekkersrol voor het Openbaar Ministerie? 
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Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen periode, ondersteund door het Project 
Intensivering Fraudebestrijding, een voortrekkersrol gespeeld bij het opzerten en 
instandhouden van overleggen met de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheids-
wetten. Verschillende OM-respondenten lieten weten dat deze voortrekkersrol een 
belasting vormt voor de OM-organisatie: het OM vervult bij veel overleggen de 
voorzitters- en vaak ook de secretariaatsfunctie. Gezien de grote belasting van de 
overleggen voor het OM, maar ook vanuit het oo2punt van betrokkenheid van 
gesprekspartners, verdient het ons inziens overweging om de voortrekkersrol van het 
OM op een andere wijze in te kleden. De volgende aandachtspunten zijn daarbij van 
belang. 

• Verdeling van taken. De taken ter ondersteuning van het voeren van overleg tussen 
het Openbaar Ministerie en de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheidswetten 
dienen ons inziens niet eenzijdig bij het Openbaar Ministerie gepositioneerd te 
worden. Het verdient aanbeveling om naar een modus te zoeken waarbij het initiatief 
voor het voeren van overleg en de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het 
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overleg evenzeer bij de uitvoeringsorganisaties gelegd wordt. In dit kader verdient het 
aanbeveling mu de overleggen die door het TICA in het leven zijn geroepen (de COM 

en ROM-overleggen) verder uit te bouwen. 

• Een regiefunctie. Waar verantwoordelijkheden verdeeld zijn, wordt het vaak 
onduidelijk wie aangesproken kan worden op tegenvallende resultaten. Deze situatie 
kan vermeden worden door het Openbaar Ministerie els eindverantwoordelijke aan te 
wijzen. Dit wil echter niet automatisch zeggen dat het OM ook alle ondersteunende 
taken diem uit te voeren. Het verdient aanbeveling om de taken ter ondersteuning van 
het voeren van fraude-overleg te verdelen over de diverse organisaties, onder de regie 
van het Openbaar Ministerie. Het OM zou in deze constructie eindverantwoordelijk-

heid dragen voor de continuneit van de overleggen. 

Verbeteren van de verhoudingen tussen de gesprekspartners 

Veel respondenten benadrukken het belang van goede onderlinge verhoudingen voor 
het voeren van constructief overleg. De mate waarin het overleg tot stand komt en de 
kwaliteit van het overleg bffila in de praktijk vaak sterk persoonsafhankelijk. Uit de 
opmerlcingen van de respondenten is een aantal aandachtspunten al te leiden die van 
belang zijn bij het verbeteren van de onderlinge verhomiingen. 

• Continuiteit van gesprekspartners. Frequente wisselineen van gesprekspartners 
worden door respondenten als bijzonder storend ervaren. Met name de snelle opeen-
volging van fraude-officieren wordt als een belangrijke belenunering gezien voor het 
opbouwen van goede contacten met het OM. Het is daarom belangrijk om ernaar te 
streven dal degenen die het overlee voeren Met te snel van functie wisselen. Als dal - 
onvermijdelijk - toch gebeun, verdient het aanbeveline de continufteit te waarboreen 
door een zorgvuldiee overdracht van taken. De nieuwe functionaris zou goed op de 
hoogte gesteld moeten . worden van de gemaakte afspraken. Het verdient daarnaast 
aanbeveling dat de nieuwe functionaris persoonlijk wordt geffitroduceerd door de 
oude. De oude en de nieuwe functionaris zouden enkele malen samen het overleg 
k-unnen voeren. 

• Duidehikheid over aanspreekpunten. Een ander punt van zorg betreft de onduide-

lijkheid van aanspreekpunten binnen de organisaties. Het verdient aanbeveling mu aan 
de gesprekspartners een overzicht te geven van de functionarissen die speciaal belast 
zijn met fraude-onderwerpen. Een eenvoudige telefoonlijst waarop namen en functies 

staan vermeld, kan een bruikbaar hulpmiddel zijn. 
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• Onderling begrip voor institutionele belemmeringen en mogehjaeden. Onduidelijk-
heden over de wijze waarop de organisaties werken waarvan de gesprekspartners deel 
uitmalcen en de aanwezige verschillen in cultuur en achtergronden, vormen belenune-
rende factoren voor het voeren van overleg. De uitvoeringspralaijk is voor officieren 
van justitie veelal een onbekend terrein, terwijl de medewerkers van de uitvoeringsor-
ganisaties van de sociale zekerheids- en belastingwetten met goed op de hoogte zijn 
van de implicaties van de magistratelijke positie van officieren voor het maken van 
afspraken met het OM. Het verdient aanbeveling om over deze zaken over en weer 
duidelijkheid te verschaffen. Dat kan door schriftelijke of mondelinge informatie-
overdracht, maar men kan in dit kader ook denken aan het organiseren van stages. 

• Belang van 'redundantie'. Redundante relaties tussen netwerkpartners lcunnen een 
belangrijke positieve bijdrage leveren aan het functioneren van het overleg. Onder 
redundantie wordt verstaan dat "actoren in netwerken voortdurend relaties onderhou-
den met andere actoren, ook wanneer dit op een bepaald moment of voor een concreet 
probleem met noodzakelijk is"." Deze frequente, vaalc informele, contacten buiten 
de officiele overleggen om, zorgen voor extra informatievoorziening, een toenemend 
begrip voor elkaars positie en een vergroting van onderlinge afhankelijkheden. In dit 
kader verdient het aanbeveling om regelmatig bilateraal contact te onderhouden naast 
de formele overleggen om. Tevens lijkt het verstandig om meerdere personen af en 
toe te betrekken bij de overleggen. Zo zouden collega's van degenen die normaal het 
overleg voeren en die ook met fraudebestrijding te maken hebben, af en toe mee 
kunnen gaan naar de overleggen om de onderlinge bekendheid te vergroten. 

• Benadrukken van het belang van overleg voor alle betrokkenen. Het draagvlak voor 
het voeren van overleg bij alle gesprekspartners is van cruciaal belang voor het slagen 
ervan. Voor het vergroten van het draagvlak is het van belang dat alle betrokkenen 
ervan overtuigd zijn van dat het overleg voor de eigen organisatie een belangrijke 
functie vervult. Een centraal opgelegd overleg wordt met positief gewaardeerd: dat 
hebben de experimenten ook duidelijk laten 

• Gehjke verhoudingen, gehjke inbreng. Verschillende respondenten gaven aan dat zij 
de opstelling van officieren van justitie in het overleg als autoritair ervoeren. Het 
verdient aanbeveling om te streven naar een overleg waarin de overlegpartners elkaars 
gelijken zijn, en waar alle partijen een gelijke inbreng kunnen hebben. Het overleg 
dient beschouwd te worden als een gezamenlijk overleg. 

48  Zie J.A de Bruijn, E.F. ten Heuvelhoff. Netwerkmanagement. strategieen, instrumenten en normen, 
Utrecht 1995. pagina 41. 

49  B. van Waveren, R. C. van Geuns (Regioplan). Samen sterker? Evaluatie van de Experiment& 
Samenwerkingsverbanden Rechtshandhaving Sociale Zekerheid, Amsterdam, 1995. 
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Leren werken met offers 

Net werken aan de hand van cijfers wordt door de respondenten over het algemeen als 
positief ervaren. De cijfers leveren belangrijke managementinformatie, geven inzicht 
in de behaalde resultaten en malcen het mogelijk am elkaar aan te spreken op presta-
ties. Net  werken aan de hand van cijfers kan echter oak onbedoelde neveneffecten 
opleveren. Net  halen van de streefcijfers dient geen doel op zich te worden, maar 
beschouwd te worden als een middel am een doel te bereiken. De volgende elementen 
zijn ons inziens van belang bij het werken aan de hand van cijfers. 

• Gezamenlijk opstellen van streefctliers. Net  verdient aanbeveling de streefcijfers 
vast te stellen in overleg tussen het OM en de aanleverende organisaties. Beide 
partijen dienen het eens te zijn over de realiteitswaarde van de afgesproken aantallen 
en het nut van het afspreken van aantallen. Met name bij de convenantsafspralcen 
tussen het OM en de Belastingdienst/Fiod werden door de respondenten kanttekenin-
gen geplaatst: de streefcijfers werden te zeer beschouwd als van bovenaf opgelegd. 

• Communiceren van de ratio achter de (lifers. Net  afspreken van streefcijfers client 
een doe!: het inzichtelijk malcen van prestaties en het creeren van een instrument aan 
de hand waarvan partijen elkaar lcunnen aanspreken op hun prestaties. Het verdient 
aanbeveling tijd en energie te steken in het uitleggen van de ratio achter de cijfers: de 
redenen waarom cijfers belangrijk kurmen zijn, client duidelijk gemaakt te warden aan 
de achterban. Dit is van wezenlijk being voor de acceptatie van deze methodiek. 

• Overzichtelukheid versus volledigheid. Niet alle prestmies van overheidsorganisaties 
zijn tilt te drukken in cijfers. Net  verciient aanbeveling am bij het vaststellen van 
streefcijfers vooraf door de betrokken partijen gezamenlijk een inventarisatie te maken 
van de output-gegevens die in kwantitatieve gegevens kunnen worden uitgedrukt. Zo 
vertelden respondenten van de zijde van de Belastingdienst/Fiod dat het raadzaam zou 
zijn am bij de aantallen die in de convenanten zijn opgenomen, oak de omvang/zwaar-
te van de zaak te betrekken door aan de hand van vooropgestelde criteria een weging 
aan te brengen. Net  reeds eehanteerde tuntensysteem% waarbij uitdrukking wordt 
gegeven aan de zwaarte van een zaak, zou geintegreerd kunnen warden in de conve-
nantsafspraken. Een zwaardere zaak zou dan meer `punter' opleveren dan een kleine. 
Oak de prestaties van het OM zouden - in cijfers uitgedrukt - opgenomen lcunnen 
warden in de convenanten: zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee aangeleverde 
zaken door het OM af2ewikkeld warden (de doorlooptijden). Hierbij dient ervoor 
gewaaict te warden dat het vaststellen van geleverde prestaties een zeer gecompliceerde 
en technocratische procedure wordt. Hoewel door de introductie van meerdere 
prestatie-indicatoren het beeld vollediger wordt, doet het afbreuk aan de overzichtelijk-
heid. 
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• Continue ontwikkeling van prestatie-indicatoren: toetsmomenten. Hoewel er reeds 
enige jaren ervaring is opgedaan met het werken aan de hand van cijfers, verodient het 
aanbeveling om regelmatig tussentijds te evalueren of de gehanteerde prestatie-
indicatoren een nuttig en bruikbaar instrument vormen. Dienen de afgesproken 
aantallen bijgesteld te worden? Geven de cijfers een goed beeld van de geleverde 
prestaties, of dienen andere prestatie-indicatoren vast2esteld te worden? Vervullen de 
afgesproken streefcijfers een stimulerende, motiverende functie? Verschaffen de cijfers 
voldoende inzicht in de geleverde prestaties? 

• Discussies aan de hand van offers: de offers spreken niet voor zich! De afgespro-
ken en gerealiseerde aantallen dienen de aanleiding te vormen voor discussies over 
geleverde prestaties. Het halen van de cijfers op zich is in principe niet interessant: de 
cijfers vormen slechts een rniddel om prestaties inzichtelijk te maken. Daarom is het 
belangrijk dat periodiek de cijfers nader bekeken worden, waarbij 'het verhaal achter 
de cijfers' verteld kan worden: wat zijn de redenen voor het al dan met halen van de 
afgesproken aantallen? 

• Institutionalisering van de afspralcen binnen de afzonderhjice organisaties. Het 
verdient aanbeveling de afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de aanleverende 
organisaties te institutionaliseren binnen de uitvoeringsinstanties: door de afspraken 
met het Openbaar Ministerie te integreren in interne planning- en controlcycli, kan 
vanuit de aanleverende organisaties druk uit2eoefend worden voor een continuering 
van de dialoog met het Openbaar Ministerie. 



BIJLAGE 1: RESPONDENTENLIJST 

Arrondissement Groningen 

Rijksconsulent, Rijksconsulentschap Noord 
Hoofdofficier van Justitie, arrondissementsparket Groningen 
Officier van Justitie, arrondissementsparket Groningen 
Beleidsmedewerker Fraude, arrondissementsparket Groningen 
President van de Rechtbank, arrondissementsrechtbank Groningen 
Vice-President van de Rechtbank, arrorKiissementsrechtbank Groningen 
Hoofd Fiod vestiging Groningen 
OpsporingscoOrdinator Fiod vestiging Groningen 
Coordinator Sociale Recherche, GSD Groningen 
Regiomanager opsporingsthenst, GAK vestiging Groningen 
Hoofd sociale recherche, Gemeentelijke Sociale Dienst Groningen 

Arrondissement Den Haag 

Contactambtenaar AWR, Belastingdienst Rijswijk 
Hoofd Fiod vestiging Rijswijk 
Hoofd Sociale Recherche, Zoetermeer 
Officier van Justitie, arrondissementsparket Den Haag 
Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Leiden 
Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Den Haag 
Wethouder Sociale Zaken gemeente Den Haag 
Sociaal rechercheur Sociale Verzekeringsbank, districtskantoor Den Haag 
Sectorvoorzitter Strafrecht, arrondissementsrechtbank Den Haag 

Arrondissement Den Bosch 

Hoofd Gerechtelijke Organisatie, arrondissementsrechtbank Den Bosch 
Sectorvoorzitter Strafrecht, arrondissementsrechtbank Den Bosch 
Officier van Justitie, arrondissementsparket Den Bosch 
Rijksconsulent, Rijksconsulentschap Zuid 
Regiomanager GAK Eindhoven 
Hoofd Opsporing Gemeentelijke Sociale Dienst Den Bosch 
Hoofd Fiod vestiging Den Bosch 
Wnd hoofd Fiod vestiging Den Bosch 
Rechercheur Fiod vestiging Den Bosch 
Rechercheur Fiod vestiging Den Bosch 
Wethouder Sociale Zaken gemeente Den Bosch 
Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Den Bosch 
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(Landelijk) beleidsniveau 

Procureur-generaal Fraude 
Oud - procureur-generaal Fraude 
Directeur Staats- en Strafrecht - Nu: Directeur Beleid/Strafrechtelijk Beleid, ministerie 
van Justitie 
Directeur Rechterlijke Organisatie - Nu: Hoofd Dienst Rechtspleging, ministerie van 
Justitie 
Ply. directeur Fiod, hoofd fiscale recherche 
Hoofd afdeling Uitvoerinesbeleid. directie Bijstandszalcen. Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgeleeenheid 
Advocaat-Generaal te Arnhem 
Directeur DIVOSA 
Directeur Handhavine. GAK 
Hoofd sociale yerzekeringswetten en internationale zaken, Sociale Verzekeringsbank 
Hoofd Opsporing, Sociale Verzekeringsbank 
Adjunct-Directeur Tijdelijk Instituut voor Coordinatie en Afstemming (TICA) 
Ply Floofd Afdeling Fiscaal-juridische zaken, Ministerie van Financien 
Directeur Sociale Verzekeringen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Project!eider Project Intensivering Fraudebestrijding 
Beleidsmedewerker Directie Jeugdbescherming en Reclassering, ministerie van Justitie 
Hoofd afdeling operationele processen, ciirectie Rechtshulp, ministerie van Justitie 

Deelnemers werkconferentie 

Directeur Gerechtelijke Ondersteuning, arrondissement Amsterdam 
Kantonrechter te Rotterdam 
Beleidsadviseur Directie beleid. ministerie van Justitie, 
Medewerker Tijdelijk Instituut voor CoOrdinatie en Afstemming (TICA) 
President van de Rechtbank in Almelo 
Officier van Justine, arrondissementsparket Rotterdam 
Directeur Opsporing, GAK Apeldoorn 
Directeur Gemeentelijke Societe Dienst Weert 
Wethouder Societe Zaken gemeente Tilburg 
Projectleider Project Intensivering Fraudebestrijding 
Directeur Fiod vestiging Amsterdam 
Directeur Fiod Vestiging Almelo 
Directeur SVB districtskantoor Breda 
Directeur Opsporing, BVG/Detam 
Directeur Bijstandszaken, ministerie van Societe Zaken en Werkgelegenheid 
Fungerend hoofdofficier van Justine, arrondissementsparket Arnhem 
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	 - 
, 	1993 	 I 	1994 	 1 	1995 	 1996'. 

Manage- 	Gereali- 	Manage- 	Gereali- 	Manage- 	Gereali- 	Manage- 

ment- 	seerd 	ment- 	seerd 	ment- 	seerd 	menu- 

afspraak • 	 afspraak 	 afspraak 	 afspraak , 	  
Ressort Den Bosch 	 1 	

_ 

, 
Den Bosch 	 860 	 860 	658 - 860 	1  602 	 849 

Breda 	 1020 	 710 	916 	 710 	 1030 	825 _ 	  
Maastricht 	 - 	 423 	690 	 530 	 385 	 466 

Roennond 	 300 	 300 	293 	 300 	 399 	 296 

Ressort Arnhem 

Arnhem 	 1047 	 1047 	780 	 1047 	1212 	I 	1111 

Zutphen 	 377 	 300 	357 	 320 	 423 	 356 

1  	 1066 	T  825 	 731 	 495 I 	 900 	f Zwolle 	 681 

Almelo 	 * 	478 	 475 	498 	 475 	 848 	 468 

Ressort Den Haag 

Den Haag 	 1381 	 1381 	904 	 1381 	1642 	1333 

Rotterdam 	 1434 	 1500 	1032 	1500 	2702 	1436 

Dordrecht 	 371 	 371 	906 	 500 	 754 	 641 

Middelburg 	 99 	
: 	

125 	. 	203 	 125 	 211 	 172 

Ressort Amsterdam 

Amsterdam 	 1768 	 2250 	2160 	1750 	1423 	1510 

Alkmaar 	 576 	 670 	239 	 475 	• 	I 	505 	 489 

Haarlem 	 551 	 450 	482 	 400 	I 	512 	 450 I  
Utrecht 	 914 	 914 	1086 	914 	 1147 	939 

Ressort Leeuwarden 

Leeuwarden 	 547 	 250 	301 	 250 	1 363 	 308 I  
Groningen 	 . 	541 	 541 	446 	 600 	 650 	i 	578 

Ass= 	 274 	I 	250 	249 	 300 	 214 	 322 

i 
Totaal 	 13219 	I 	 13717 	13266 	. 	13262 	15753 	13044 

BIJLAGE 2: RESULTATEN IN CIJFERS 

Schema 1: Sociale Zekerheidsfraude. Cijfermatig overzicht 

Toelichting op het schema: 

* * 
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De management afspraken in 1993 zijn gebaseerd op prognoses van arrondissementen zelf. Dcze 
prognoses waren echter weinig realistisch volgens het projectteam. Op basis van gegevens als het aantal 
opsporingsambtenaren in een arrondissement; bet aantal ABW-uitkeringsgerechtigden in een arrondis-
sement etc. heeft het projectteam de cijfers aangepast. 
De management-afsprakenvoor 1996 ten aanzien van het aantal te verwerken sociale zekerheidsfraude-

zaken zijn gedifferentieerd naar bijstandsfraudezaken, fraude met werknemersverzekeringen en met 
volksverzekeringen,en premiefraude.ln dit schema is een totaal aantal opgenomen. 



I 	1994 	 ! 	1995 	 1 	1996 

Consenant 	 Door Fiod 	 Convenant 	Door Frod 	Constraint 

1 	ingezondenzaken 	 ingezondenzaken 

Resson Den Bosch I  
Den Bosch 	 40 	 39 	 40 	 41 	 35 

Breda 	 25 	 32 	 25 	 24 	 25 

Maanridn 	 27 	 22 	 25 	 21 	 25 

Raermond 	 23 	 16 	 25 	 12 	 70 

Resson Anthem 

I  Anthem 	 21 	 17 	 20 	 21 	 20 

Zutphen 	 14 	 14 	 1$ 	 15 	 15 

Zwolle 	 24 	 30 	 r 	25 	 22 	 25 

Almelo 	 20 	 ! 	21 	 20 	 21 	 20 

Renon Den Haag 

Den Haag 	 31 	 i,  30 	 39 	 I 	35 

Rotterdam 	 46 	 37 	 I 45 	 46 	 45 

Dordrecht 	 I 	21 	 14 	 20 	 16 	 20 

Middelburg 	 15 	 6 	 15 	 9 	 10 

Ressort Amsterdam 

Amsterdam 	 42 	 29 	 40 	 35 	 45 

Alkmaar 	 F 	17 	 16 	 15 	 F 	la 	 17 

Haarlem 	 F 	20 	 16 	 20 	 F 	17 	 ! 	20 

Utrecht 	 31 	 35 	 30 	 F 	30 	 I 	35 

Resson Leeuwarden 

Leeuwarden 	 F 	13 	 12 	 15 	 13 	 ! 	15 

Groningen 	 112 	 lie 	 5 	 I 	12 I  
Assn, 	 13 	F 	15 	 3 	 11 

Totaal 	 I 	452* 	 411 	 450 	 404 	 450 
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Schema 2: Fiscale Fraude. Clitermatig overricht 

* De "nulmeting" bij aanvang van het project was 352. Dit is een landelijk cijfer op basis van gegevens 

van de Fiod. In 1994 dienden 100 (grow) fiscale fraudezaken meer afgehandeld te worden. De 

doelstelling werd dus op 452 aan te leveren zaken gesteld. 
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1993 	 I 	1994 	 1 	1995* 

D 	T 	S 	D 	T 	' S 	ID 	T 	S 

Rersort Den Bosch 

Den Bosch 	 38 	20 	30 	I 	54 	25 	12 	55 	28 	11 

Breda 	 62 	12 	23 	53 	40 	5 	57 	33 	6 

Maastricht 	 45 	31 	18 	50 	36 	9 	40 	38 	19 

Rocrmond 	 55 	17 	23 	59 	27 	10 	56 	30 	10 

Resson Arnhem 

Anthem 	 i 	54 	6 	i 	35 	1 	55 	19 	20 	47 	30 	20 
_i  

Zutphen 	 I 	66 	8 	1 	21 	72 	21 	
I 	

6 	62 	25 	8 

Zwolle 	 36 	9 	I 	34 	42 	36 	21 	1 	46 	I 	34 	18 
t 	 1  

Almelo 	 41 	17 	32 	50 	i 	28 	19 	I 	31 	53 	14 

Ressort Den Haag 
T 	  

Den Haag 	 68 	I 	3 	26 	71 	13 	12 	66 	12 	20 

Rotterdam 	 54 	! 	5 	31 	73 	1 	10 14 	10 1 	 15 	I 	74  I  
t 

Dordrecht 	 46 	37 	I 	10 	 I 	46 	7 	I 	43 	I 	49 	6 

I 
Middelburg 	 : 	51 	10 	17 	53 	1 	33 	9 	I 	44 	1 	31 

i 	
)4 

Resson Amsterdam 

Amsterdam 	 73 	1 	18 	83 	12 	5 	' 	76 	14 	8 

Alkmaar 	 62 	2 	31 	82 	! 	3 	11 	65 	122 9 

i 
Haarlem 71 	 20 	73 	18 	s 	68 	23 	3 I 	7 

, 
Utrecht 	 ; 	65 	18 	14 	56 	I 	34 8 	52 	34 	11 

Resson Leeuwarden 

i 
Leeuwarden 	 . 	58 	I 	10 	11 	I 	67 	19 	8 	62 	19 	13 

Groningen 	 I 	69 	1 	11 	13 	1 	64 	20 	I 	11 	71 	16 	9 

Assen 	 61 	12 	18 	I 	53 I 	. 30 	i 	1/ 	56 	23 	16 

I 

Lantklijk 	 1 	57 	12 	24 	62 	24 	10 	I 	56 	28 	12 

Schema 3: Ontwikkelingen in afdoeningsbeslissingen inzake sociale zekerheidsfraudezaken (in procenten) 

Toelichting op bet schema 

Bron: Cijfermateriaal PIF 

Aikortingen: 	D = Dagvaarding 
T = Transactie 
S = Sepot 

* De cijfers over 1995 zijn gebaseerdop de eerste 9 a 10 maanden van 1995 
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Kantongerechten 	 ReclubankeMeiviel) 	 Rechthanken(besruurmector) 

1994 	 1995 	 I 	1994 	 1995 	 1994 	 1995 

Renoir Den Bonk 

Den Bosch 	 536 	 855 	 18 	 61 	 16 

Breda 	 1157 	 1013 	 25 	 33 	 109 	 176 

Maastricht 	 895 	 824 	 30 	 40 	 50 	 96 

I 
Roermond 	 318 	 / 	423 	 13 	 15 	 , 	49 	 105 

Renoir Anthem 	 I  

I 
Anthem 	 i 	632 	 1 	1141 	 I 	26 	 17 	 52 	 13 

Zutphen 	 327 	 I 	473 	 26 	 11 	 I 	144 	 81 

Zwolle 	 452 	 795 	 I 	7 	20 	 109 	 155 

Almelo 	 422 	 910 	 I 	9 	9 	 44 	 57 

Reston Den Haas 	 I I 	1 

Den Haag 	 2152 	 3499 	 1 	41 	 68 	 45 

Ronerdam 	 I 	1144 	3319 	 91 	 I 	155 	 146 	 164 I  

Dordrecht 	 I 	280 	 753 	 2 	 11 	 17 	 27 

Middelburg 	 , 	129 	 227 	 10 	 5 	 20 	 23 

Ressart Amsterdam I  

Amsterdam 	 1118 . 	 1083 	 34 	 , 	19 	 48 	 109 

Alkmaar 	 602 	 1248 	 9 	 I 	21 	 39 	 72 

I 
Haarlem 	 1 	886 	 1100 	 27 	 16 	 78 	 119 

Utrecht 	 1082 	 1343 	 23 	 21 	 23 	 • 

&an" Leeuwarden 

Leeuwarden 	 I 	181 	 325 	 8 	 5 	 44 	 3 

Groningen 	 612 	 823 	 21 	 24 	 25 	 81 

Amen 	 227 	 277 	 7 	 3 	 15 	 32 

roma! 	 13152 	p 	20431 	 427 	 I 	554 	. 	1057 	 1329 
— 
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Schema 4: Terugvordering. Cillermatig overzicht 

B&A Groep: Evaluatic van bet Project Intensivering Frauclebestrijding 



Vonnissen1994 	 1 	Vonnissen eerste cirie kwartalen van 1995 

Vonnissen 	Vonnissen szf 	% szf 	Prognose szf 	Vonnissen 	Vonnissen 	% szi 

algemeen 	 vonnissen,1995 	algemeen 	sal 

(hele jaar) _  

Ressort Den Bosch 
_ 	  

Den Bosch 	525 	 126 	 24% 	169 	 822 	96 	 12% 

Breda 	 814 	 I 	171 	 . 	21% 	266 	 815 	219 	 27% I  
1 

Maastricht 	404 	 1 	93 	 23% 	117 	 270 	51 	 19% 
r 

, Roermond 	_ 431 	 69 	 1 	16% 	92 	 293 	41 	 14% 	i  

Ressort Anthem 

Arnhem 	 828 	 116 	 14% 	149 	 756 	188 	 25% 
,-- 

Zutphen 	 463 	 88 	 19% 	121 	 423 	107 	 25% 

Zwolle 	 645 	 142 	 22% 	211 	 704 	195 	 28% 

Almelo 	 437 	 105 	 24% 	145 	 380 	99 	 26% 
— 	  

Ressort Den Haag 

1 
Den Hug 	947 	 322 	 1 34% 	480 	 1 	1095 	1 	307 	 28% 

1 
Rotterdam 	1181 	i 	263 	 1 	22% 	433 	 1027 1.  435 	 42% 

Dordrecht 	512 	 215 	 42% 	326 	 423 	169 	 40% 
__.4. 

Middelburg 	_ 	230 	 36 	 16% 	48 	 172 	31 	 18% 

Resson Amsterdam 

Amsterdam 	1458 	 5E3 	 40% 	, 	833 	 1561 	784 	1 	50% 

i 
Alkmaar 	 422 	 97 	 23% 	122 	 369 	85 	 23% 

Haarlem 	 444 	 173 	 39% 	212 	 481 	 162 	 34% 
- 

Utrecht 	 773 	 232 	 30% 	297 	 634 	159 	 25% 
_... 	  

Resson Leeuwarden 

Leeuwarden 	518 	 1 	114 	 22% 	190 	 573 	, 	126 	 22% 

Groningen 	536 	 134 	 25% 	195 	 634 	160 	 25% 

Ass= 	 400 	 64 	 16% 	93 	 , 336 	60 	 18% 

Lanslehjk 	, 	11.968 	3.143 	 26% 	4.500 	 11.768 	3.474 	30% 

Schema 5: Aantallen taakstrafen 

Szf = Sociale zekerheidsfraudezaken 
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Eau tranche 	 I TWeede tranche 	 Derde tranche 

"PIF-parketsecretaris" 	I 	Fraude-F7E's 	ScheefgrocliFTEPs 	Hof-FIE's 

Reston Den Bosch 	 4 

Den BOSCh 	 i 	 10.8 	 4,4 

Breda 	 1.5 	 5,9 	 I  

Maastricht 	 1 	 4,3 	 1,0 

Rocrmond 	 1 	 3,2 

Henan Arnhem 	 1 

Anthem 	 1,5 	 11 

Zutphen 	 1,5 	 I 	3,6 	 I 

Zwolle 	 1,5 	 5,7 	 2,6 

Almelo 	 1.5 	 j 	4,0 	 1 	0,8 

Reston Den Baas 	 3 

Den Haag 	 1 	 13,4 	 9.5 

Ronerdam 	 I 	 10.0 	 9.0 

Dordrecht 	 1,5 	 4,0 

Middelburg 	 1 	 2.5 

Resson Animism 	 3 

Amsterdam 	 I 	 15,4 	 21,0 

Alkmaar 	 1 	 4,7 	 0,8 

Haarlem 	 i 	1 	 5.1 

Utrecht 1 	1 7,9 

Reston Leeuwarden 

Leeuwarden 	 I 	1,5 	 5,7 I 	-  
Groningen 	 I 	 4,3 

Amen I 	 2,9 

, 

Demi 	 1 	22,5 	 121,4 	 49.1 	 10 
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Sauna 6: Toegekende FTE's 
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BIJLAGE 3: LUST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AG 	 Advocaat-Generaal 
ATV-richtlijn 	 Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijn 
BTPO 	 Bestuurs Tripartite Overleg 
CBO 	 Centraal Bijstandsoverleg 
COM 	 Centraal Overleg met het Openbaar Ministerie 
CTPO 	 Centraal Tripartite Overleg 

DIVOSA 	 Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid 

DG 	 Directeur-Generaal 

ESR 	 Experimentele Samenwerkingsverbanden Rechtshandhaving sociale zekerheid 

Fiod 	 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst 

FRAUCOM 	 Fraude-Commissie 

GAK 	 Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 

GSD 	 Gemeentelijke Sociale Dienst 
ISMO 	 Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik 

LTPO 	 Lokaal Tripartite Overleg 

OM 	 Openbaar Ministerie 
P&C 	 Planning & Control 

PG 	 Procureur-Generaal 

PIF 	 Project Intensivering Fraudebestrijding 

REFRAUCOM 	 Ressonelijke Fraude Commissie 
ROM 	 Regionaal Overleg met het Openbaar Ministerie 
RM 	 Rechterlijke Macht 
SSR 	 Stichting Studiecentrum Rechtspleging 
SVB 	 Sociale Verzekerings Bank 
TICA 	 Tijdelijk Instituut voor Coordinatie en Afstemming 
VNG 	 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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BIJLAGE 4: BRONVERMELDING 

Beleidsdocumenten 

lnterdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO), Voortgangsrapportages 

Ministerie van Justitie, DRO, Toegewezen formatie in FTE, Rechterlijke Organisatie 1995, 7-12-1995 

PIF, Projectplan Project Intensivering Fraudebestrijcling, Arnhem, januari 1993 
PIF, Rapportage Project lntensivering Fraudebestrijding, Arnhem, november 1993 
PIF, 'Puzzle-brochure'. Fraude-OM - overlegpartners sociale zekerheid, Anthem, 1993 

PIF, Rapportage Project lntensivering Fraudebestrijding 1994, Arnhem, december 1994 
PIF, Inventarisatie netwerkvonning, Arnhem, 1994 

PIF, Eindrapport Experimenten Rechtshandhaving Sociale zekerheid, Arnhem, juni 1995 

PIF, Rapportage Project lntensivering Fraudebestrijding 1995, Arnhem, januari 1996 

PIF, Managementafspraken fraude, 1996 
PIP / Katholieke Universiteit Nijmegen. evaluaties van de cursussen 

RIF Amsterdam, Eindresultaten taxi-onderzoek, maart 1995 
Sorgdrager, W., Notitie fraude, bereilcte resultaten, 23 maart 1994 

Rapport intensivering aanpak uitkeringsfraude: de bijdraee van de reclassering, 28 januari 1994 
Richtlijn Uitkeringsfraude. Richtlijn voor het doen van aangifte of het opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude 

met sociale uitkeringen, Staatscourant 31, 15 februari 1993 

Notulen en vergaderstukken van diverse overleggen 

Kamerstukken 

TX 17 050: Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen. sociale zekerheid en subsidies 

TX 22 457: Aspecten van rechtshandhaving op het gebied van de socialc zekerheid 
TX 22 800: Miljoenennota 1993. bijlage 22 
TX 24 034: Reorganisatie van het OM 

TK 22 925: Toezicht op gerneentelijke bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik sociale zekerheithwetten 

TX 23 425: Algemene Bijnandswet: toezicht en beleid 

Literatuur / onderzoeksrapportages 

Bruijn, J.A. de, E.F. ten Heuvelhof, Netwerkmanagement, strategieen, instrumenten en normen. Utrecht 1995 
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Commissie Openbaar Ministerie (commissie Donner), Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de 

rechtshandhaving, 8 juni 1994 

Enquetecommissie opsporingsmethoden (cornmissie Van Traa), Inzake Opsporing, 1 februari 1996 

Stal, P.C. en A.G.P. van Ruth (ITS), Evaluatie project 'verbetering Fraude-overleg Regio Oost', Tussenbalans (per 1 

oktober 1994). januari 1995 

Waveren, B. van, R.C. van Geuns (Regioplan), Samen Sterker'? Evaluatie van de Experimentele samenwerkingsver-

banden Rechtshanclhaving Sociale Zekerheid, Amsterdam, juni 1995 
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