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Voorwoord 

`Lekken of verstrekken' is de titel van een onderzoek naar de informele informatie-
uitwisseling vanuit politieregisters. Deze titel geeft meteen de spanning weer die 
blijkt te bestaan tussen de dagelijkse praktijk in het politiewerk en de regelgeving ten 
aanzien van de politieregisters. 

Dit onderzoek is in gang gezet door de Registratiekamer die als toezichthoudende 
instantie op de naleving van met name de Wet Politieregisters bezorgd was over het 
groeiende verschijnsel van illegale, informele verstrekking van gegevens uit politie-
registers. Deze indruk is versterkt door de resultaten van de Parlementaire Enquete-
commissie Opsporingsmethoden, de Commissie-Van Traa. 

Aan de hand van dossiers die op dergelijke verstrekkingen betrekking hebben en in-
terviews met sleutelfiguren hebben de onderzoekers een goed beeld gegeven van 
deze praktijk. Na dit onderzoek kan niemand meer volhouden dat het bij het lekken 
uit politieregisters om incidenten gaat. Niet alleen de resultaten van het onderzoek, 
maar ook de inzichtelijke analyse dwingen de met het beheer en het toezicht belaste 
autoriteiten tot het nemen van actie. 

Actie is niet alleen geboden vanuit een oogpunt van de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, maar ook omdat informatie een voor de politie belangrijke strategi-
sche waarde heeft. Informatie is de bron voor de gerichte opsporing van misdrijven 
door de politie. De informatiehuishouding van de politie dieni•ools:hierom op or,Cle te 
zijn. 
De onderzoekers doen aanbevelingen van verschillende aard. Van belang is dat on-
derzocht wordt in welke gevallen de huidige regelgeving aan een adequate uitoefe-
ning van de politietaak in de weg staat. Te denken valt met name aan situaties waar-
in van de politie structurele samenwerking met andere maatschappelijke organisaties 
wordt verwacht. Het gaat hierbij om het normeren van informatieverstrekking die 
naar huidige opvattingen zich daarvoor leent. Hierbij kan een onderscheid worden 
gemaakt naar de aard van de informatie. Een dergelijke herijking van bestaande 
regelgeving dient evenwel gepaard te gaan met een consequent en duidelijk optreden 
tegen illegale verstrekking van informatie uit politieregisters. Hiervoor is volgens de 
onderzoekers een samenstel van maatregelen nodig: inperking van de externe druk 
op de politie van de zijde van afnemers van de informatie, regulering van de toegang 



tot de registers door het treffen van zowel organisatorische als technische voorzie-
\ . 

ningen en - met op de laatste plaats - het bieden van tegenwicht vanuit de politie- 
organisatie.'dit, laatste wil zeggen dat systematisch in de bedrijfsvoering aandacht 
wordt besteed aan het belang van de naleving van de regels voor de informatiehuis-
houding. 

Het bicden van tegenwicht mag niet alleen van de politie worden verwacht. Het 
onderzoek laat zien dat illegale, althans informele uitwisseling van informatie plaats-
vindt op een markt waarbij de afnemers in belangrijke mate de vraag bepalen. Deze 
afnemers zijn in diverse sectoren van de maatschappij te vinden,i van boven- tot 
onderwereld met een grijs gebied daartussen. Van de bonafide instellingen mag 
verwacht worden dat zij in bun contacten met de politie de geldende en waar nodig 
herijkte regels in acht nemen. 

Aan het cinde van dit traject staat de mogelijkheid van vervolging Wegens het schen-
den van het berocpsgeheim. Dit is strafbaar gesteld in artikel 272 Wetboek van Straf-
recht en deze strafbaarstelling raakt ook het uitlokken hiervan. Bij schending van dit 
beroepsgeheim staat de strafrechtelijke weg open naast anderc mcthoden van afdoe-
ning. Maar dan is het kwaad at geschied. 

1k hoop dat de uitkomsten van dit onderzoek zullen bewerkstelligen dat de naleving 
van her beroepsgeheim door een zorgvuldige omgang met politie-informatie zowel in 
als buiten de politie-organisatie als een essentieel onderdeel wordt beschouwd van 
een integere uitoefening van de politietaak. 

Tot slot spreek ik namens de onderzoekers en de begeleidingscommissie dank uit 
aan alien die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit rap-
port. , 

U. van de Pot 
voorzitter begeleidingscommissie 
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Ten Geleide 

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties 
en derden centraal. De studie komt voort uit overleg tussen de minister van Justitie 
en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal met de Registratiekamer. 
Zij is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie uitgevoerd door mr. drs. A.G.P. van Ruth en 
drs. L.G.H. Gunther Moor, met een juridische nabeschouwing van prof. mr . Y. 
Buruma. 
Ten behoeve van het onderzoek is een begeleidingscommiss1e geformeerd bestaande 
uit de volgende personen: 	 - 

- mr. U. van de Pol (vice-voorzitter Registratiekamer, ievens voorzitter begelei-
dingscommissie) 

- G. Horstmann M. Sc. (korpschef Regiokorps Flevoland, portefeuillehouder priva-
cy); 

- mw. drs. M.G.J. Kockelkoren (Ministerie van Justitie/WODC, senior projectbege-
leider); 

- mr. P.R. Laman (Ministerie van Justitie, Directie Strafrechtelijke handhaving); 
- mw. drs. P.H. van Toorn (Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie); 
- drs. J.J.H. Mans (burgemeester Enschede); 
- M.M. Minderhoud (lid van de Raad van Bestuur van de ING-groep/-bank); 
- mr. F.W.M. van Straelen (Openbaar Ministerie); 
- mr. P. Michael (Registratiekamer, productiemanager). 

De onderzoekers willen hen op deze plaats bedanken voor hun inzet en de construe-
tieve wijze waarop zij aan het onderzoek hebben bijgedragen. 

Een woord van dank gaat verder uit naar degenen die aan het onderzoek hun mede 
werking hebben willen gegeven en bereid zijn geweest over dit onderwerp een tipje 
van de sluier op te lichten. Een bijzondere woord van dank gaat hierbij uit naar dege-
nen die als direct betrokkenen bij concrete gevallen van informele informatie-uitwis-
seling zich bereid hebben getoond de onderzoekers te woord te staan en hun - soms 
pijnlijke - wederwaardigheden met hen te delen. 

Nijmegen, augustus 1997 
INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN 

drs. A.J. Mens 
directeur 
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Dee! I 
Informele informatie-uitwisseling 



1 Vraagstelling en opzet van het onderzoek 

1.1 Inleiding 

deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties 
en derden centraal. Doel hiervan is zicht te verschaffen op de dagelijkse praktijk van 
deze informele informatie-uitwisselind De studie komt voort uit overleg tussen de 
minister van Justitie en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal met de 
Registratiekamer. Op grond van dit overleg heeft de Registratiekamer besloten zich 
in te spannen om informele informatie-uitwisseling tegen te gaan en te komen tot 
een meer systematische aanpak van de bestrijding ervan. De opdracht voor de studie 
is verleend door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie. 

r 
Het voorliggende rapport bevat de bevindingen van deze studie. De rapportage is 
opgebouwd uit zes delen. In een eerste algemene deel (hoofdstukken 1 Um 3) komen 
de vraagstelling en onderzoeksopzet van de studie aan de orde. Tevens wordt de 
informele informatie-uitwisseling als juridisch (hoofdstuk 2) en als sociologisch 
verschijnsel beschreven (hoofdstuk 3). Ook bevat dit deel een typologie en een indi-
catie van de omvang van dit fenomeen. De delen II Um IV gaan vervolgens in op de 
specifieke verschijningsvormen van het verschijnsel. Achtereenvolgens komen aan 
de orde: de informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en bovenwereld (deel 
II), tussen opsporingsinstanties en wat de `grijze' sector of het `grijze' gebied kan 
worden genoemd (deel III), en de informatie-uitwisseling met de onderwereld (deel 
IV). Deel V bevat dan de conclusies en aanbevelingen, gevolgd door een juridische 
nabeschouwing in deel VI3 Deze nabeschou wing kan als een eerste reactie in de 
discussie over dit rapport worden beschouwd. 

Het onderhavige hoofdstuk is verder als volgt ingedeeld. Paragraaf 1.2 is gewijd aan 
de achtergronden van het onderzoek. De paragrafen 1.3 en 1.4 beschrijven daarna de 
vraagstelling (1.3) en het onderzoeksdesign (1.4). Paragraaf 1.5 tenslotte, bevat een 
korte leeswijzer. 
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1.2 Achtergronden 

De kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur zijn van groot belang. De burger 
dient erop te kunnen vertrouwen dat de overheid de haar opgedragen taken correct 
en rechtmatig uitvoert. Bestuurlijk wangedrag bedreigt de geloofwaardigheid van de 
overheid en daarmee de grondslagen van de democratische rechtsorde. 
Een vorm van bestuurlijk wangedrag betreft het doorsluizen van gevoelige informa-
tie aan derden. Dit is zeker het geval indien sprake is van informatie aflcomstig uit of 
ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek. Het verlcrijgen van dergelijke informatie 
betekent immers in vele gevallen een inbreuk op de persoonlijke privacy van bur-
gers. De gevolgen en het gebruik ervan hebben grote invloed op de (toekomstige) 
leefomstandigheden van de betrokken individuen. De burger mag en moet er dan ook 
op kunnen vertrouwen dat dit soort informatie ook enkel voor legitieme doeleinden 
wordt gebruikt. De overheid op zijn beurt moet ervoor waken dat deze informatie 
alleen voor legitieme doeleinden wordt aangewend. 

Over de mogelijke oorzaken van informele informatie-uitwisseling bevat de litera-
tuur verschillende handreikingen. Drie typen studies zijn relevant. Allereerst studies 
die normafwijkend bestuurlijk gedrag en bestuurlijke criminaliteit tot onderwerp 
hebben. Informele informatie-uitwisseling is immers e'en der hoofdvormen waarin dit 
wangedrag tot uiting komi l  
Ten tweede kan worden gewezen op studies die te maken hebben met bestuurlijk 
handelen en handelingsstrategieen in zijn algemeenheid. Ten behoeve van hun taak-
vervulling moeten street (eve/-ambtenaren over de noodzakelijke vrijheid van hande-
len beschikken. Deze autonome ruimte wordt, zoals de literatuur laat zien, doorgaans 
uiteenlopend ingevuld (via zogenaamde handelingsstrategieen). 2  

1 Zie onder andere M. Punch, Conduct unbecoming: the social construction of police deviance and con-

trol, London: Tavistock, 1985; L.W.J.C. Huberts (red.). Bestuurlijke corruptie in Nederland, Arnhem: 

Gouda Quint, 1992; C. Fijnaut, Politiele wrruptie In Nederland. Een impressie van veertien gevallen, 

Arnhem: Gouda Quint, 1993; E. W. Kolthoff (red.), Strategieen voor corruptie-beheersing hi] de 

politic, Arnhem: Gouda Quint, 1994. 
2 Zie onder andere M. Lipsky. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 

New York: Russel Sage, 1980; N.G. van de Bunt, Officieren van Justitie. Verslag van een participe-

rend observatieonderzoek, Zwolle: Tjeenk Willink, 1985 (diss. Utrecht); R. Knegt, Regels en redelijk-

heid in de bustandsverlening: Participerende observatie bij een sociale dienst, Groningen: Wolters, 

1986 (dis. UvA); L. Gunther Moor, Handhaven van de parkeerorde, in: Korsten A.F.A. en W. Derk-

- sen (red.), Uitvoering van overheidsbeleid. Gemeenten en ambtelijk gedrag belicht, Leiden: Stenfert 

Kroese, 1986, pp.I53-165. 
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Ten derde betreft het literatuur die de aandacht vestigt op de formele en informele 
samenwerking tussen de reguliere politie en onderdelen van de burgerij.. I  De laat-
sten worden dan - soms ten onrechte - beschouwd als partners in de misdaadbestrij-
ding. Particuliere sectoren treden op als voorpost, verlengde arm of als junior part-
ner. 

• Normafwijkend gedrag 
Onderzoeken op het gebied van normafwijkend gedrag en bestuurlijke criminaliteit 
wijzen op een aantal factoren die dit kunnen bevorderen. Zo komt Fijnaut (1993) op 
basis van een onderzoek onder corruptiegevallen bij de politie tot de volgende con-
clusie. Normafwijkend gedrag wordt gefaciliteerd indien sprake is van een samen-
gaan van: 
- een grote eigen (formele en informele) beslissingsmacht van betrokken beambten; 
- deze beslissingsmacht aan financiele belangen van derden raakt; 
- de onderlinge sociale controle op een of andere wijze is verzwakt en de feitelijke 

controle door de leiding te wensen overlaat; 
- er een directe aanleiding bestaat om van het `aanbod' van de andere partij gebruik 

te maken (bij voorbeeld uit financiele, sociale, emotionele of seksuele nood). 

Hierbij is van belang dat hierbij van normvervaging vaak geen sprake is: ook - bij 
regelrechte corruptie blijven de normen in tact, maar worden deze tijdelijk buiten 
werking gesteld, als het ware tijdelijk weg-beargumenteerd ('iedereen doet het'). 

- Handelingsstrategieen 
De literatuur inzake handelingsstrategieen brengt verschillende varianten .naar voren 
die van belang zijn. Deze zijn alien gebaseerd op interacties tussen de betrokken 
ambtenaar en diens werkterrein. Het verstrekken van informatie - of ruimer het mani-
puleren met informatie - vormt hiervan de corner stone. Te noemen zijn onder ande- 
re: 
- onderhandelingsstrategieen: door onderhandelingen wordt de wederpartij bewogen 

tot het verrichten van bepaalde activiteiten; in het kader van deze onderhandelin-
gen vormen informatieverstrekking en de uitruil van brokstukken informatie be-
langrijke factoren; 

- confronterende strategieen: in deze confronterende benadering wordt met behulp 
van stukken informatie de wederpartij onder druk gezet, uiteraard moet men dan 

1 Zie onder andere A.J.G.M. Bekke en J. de Vries, De Economische Controle Dienst, Leiden/Amers-

foort: Bestuurskunde/Twijnstra en Gudde, 1991; A.J.G.M. Bekke en J. de Vries, Tussen politick en 

klantenkring: een onderzoek naar her functioneren van de Algemene lnspectie Dienst, Leiden/Amers-

foort: Bestuurskunde/Twijnstra en Gudde, 1991; Y. Buruma, De strafrechtelijke handhaving van be-

stuurswetten, Arnhem: Gouda Quint, 1993 (diss. Leiden). 
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we! lets voor te leggen hebben, waarvoor andere informatiebronnen weer kunnen 
zorgen; hierbij worden onorthodoxe (onderzoeks)methoden niet geschuwd en 
mocten wettelijketeperkingen zo nodig opgerekt; 

- strategical welke gericht zijn op handhaving en vergroting van de eigen autono-
mic binnen de organisatie: ambtenaren kunnen de hun tocbedeelde vrije ruimte 
verder vergroten en handhaven door een goed netwerk van informanten te creeren 
dat hen tijdig van de nodige ontwikkelingen op de hoogte stelt; informatie is hier-
voor cruciaal. 

Informatie is dus een onontbeerlijke machtsfactor in verschillende gedragspatronen. 
Het is hierdoor soms ook moeilijk zichtbaar of feitelijk gedrag nu een resultante is 
van de (verschillende strategieen van) gebruik, van oneigenlijk gebruik of dat zelfs 
van misbruik sprake is. Het onderscheid tussen noodzakelijk gebruik en misbruik is 
slechts gradueel. De (mate van) laakbaarheid ervan is niet altijd even duidelijk. Wat 
als laakbaar wordt ervaren is mede afhankelijk van de omgeving en de gangbare 
groeps-, afdelings- of bedrijfscultuur. 

Samenwerkende partners 
Factoren zijn tenslotte ook af te leiden uit de studies die specifiek de aandacht vesti-
gen op de samenwerking(srelaties) tussen politie en andere gezagsdragers en burgers. 
Het gaat hierbij meestal om de creatie van netwerken noodzakelijk voor de eigen 
taakuitoefening. Geleidelijk kan hierin verschuiving plaatsvinden van het inwinnen 
van inlichtingen, via onderlinge consultatie en coordinatie, naar regelrechte coopera-
tie. 
Van belang is dat het meestal om verschillende netwerken gaat, afhankelijk van de 
ontvangende partner. Bovendien zal sprake zijn van verschillende niveaus van res-
pectabiliteit, althans in de ogen van de betrokken politie-ambtenaar. Informatie-ver-
strekking wordt soms wel, soms niet als oorbaar beschouwd. Wat oorbaar is staat 
soms weer haaks op de wettelijke voorschriften. 
Hoog aan de toelaatbare zijde van de ranglijst scoren ongetwijfeld de contacten met 
andere opsporingsinstanties. Hier staat het besef voorop dat men voor dezelfde goede 
zaak, te weten misdaadbestrijding, staat en dat criminaliteitsbestrijding, - zoals me-
nig gezagdrager niet moe is te benadrukken - ook goede samenwerking van instan-
ties vereist. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in een dergelijk klimaat vrij 
snel een bijzonder opsporingsnetwerk (tussen politie en bijzondere opsporingsdien-
sten) tot stand komt, dat ook niet gauw als lets onoorbaars zal worden beschouwd. 
Het gaat immers om een kemvootwaarde voor goed en verantwoord rechercheren. 
Mogelijke beletsels van bij voorbeeld de Wet politieregisters of de privacyregelge-
ving kunnen hierdoor nogal eens voor lief worden genomen of worden op zijn minst 
als lastig ervaren. Datzelfde is denkbaar voor het verstrekken van CID-informatie 
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aan buitenlandse politie-diensten zonder inschakeling van de CRI of de landelijke 
officier van justitie. 

Well icht als jets minder oorbaar maar toch ook als redelijk acceptabel zullen derge-
lijke contacten met `nette' instellingen in de private sector als banken en verzeke-
ringsmaatschappijen worden ervaren. Ook de reguliere contacten met bij voorbeeld 
bedrijfsbewakingsdiensten vallen onder deze categorie. Achterliggende gedachte 
hierbij is meestal dat deze als `verlengde arm' van justitie optreden. De politie is ook 
afhankelijk van goede contacten. Dit geldt niet alleen voor de bereidheid tot mede-
werking, maar zelfs voor de wens om aangifte te doen. Dat zulke junior partner-in-
stellingen echter een dubbele pet hebben (onderzoeker en belanghebbende) wordt 
dan gemakshalve even vergeten. In deze zelfde categorie kan de informele infor-
matiewisseling worden geplaatst die tussen enerzijds de politie en anderzijds lokale 
belastingdiensten en/of gemeentelijke instanties kan plaatsvinden. 
Een derde categorie bestaat uit netwerken waarbij het niet gaat om instellingen, maar 
om groepen of individuele burgers. Van belang in dit verband is dat de politie-amb-
tenaar hierin ook kwetsbaar is. Krachtens zijn taakomschrijving bekleedt hij immers 
een drieledige functie: hij is niet alleen opspoorder, maar ook handhaver van de 
openbare orde en dienstverlener aan het publiek. In dit kader zal informatie-verstrek-
king uit de politieregisters niet altijd ter zake zijn. Maar ook bier doen zich situaties 
voor waarin sprake is van `overmacht'. Wat te denken van bij voorbeeld de noodza-
kelijke contacten met potentiele slachtoffers als een winkeliersvereniging. Het is 
denkbaar dat terwille van de goede contacten ook informatie over potentiele daders 
('die junk op de hoek') wordt verschaft. Bovendien lijken bepaalde specifieke poli-
tie-activiteiten (bij voorbeeld preventie) als het ware tot informatie-uitwisseling uit te 
nodigen. Soms is alleen tamelijk concrete infonnatievoorziening in preventief op-
zicht zinvol. 
Tot slot is er de categorie van contacten waarbij informatie-uitwisseling wel degelijk 
als onoorbaar wordt beschouwd, maar waarbij het toch gebeurt om andere redenen 
(eigen belang, persoonlijke relaties, old boys-netwerk, enzovoort). 

Wederkerigheid 
Een laatste, belangrijk facet betreft de wederkerigheid. Informatie kan worden ver-
strekt met de - impliciete of expliciete - bedoeling er iets direct of op termijn voor 
terug te krijgen. 
In dit verband is de fundamentele ongelijkheid van de betrokken partijen relevant. 
Zowel wat betreft feitelijke als wettelijke bewegingsvrijheid bestaat er verschil tus-
sen de respectieve 'partners'. De politie-ambtenaar is doorgaans aan meer, andere en 
vaak ook aan striktere normen gebonden dan zijn wederpartij. Dit geldt zelfs voor 
reguliere versus bijzondere opsporingdiensten. De reguliere politieambtenaar is bij 
uitwisseling gebonden aan de voorschriften uit de Wet politieregisters. De bijzondere 
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opsporingsdiensten (BOD'en) vallen enkel onder het regime van de Wet persoonsre-

gistraties (Wpr). 
Vanuit registratieperspectief kunnen zo op voorhand reeds vier verschillende casus-
posities worden onderscheiden: 
- de reguliere politie (onderhevig aan de Wpolr, Besluit politieregisters, .CID-rege-

ling 1995) 1 ; 
- de bijzondere opsporingsdiensten (onderhevig aan de Wpr inclusief besluiten en 

• reglementen); 
- andere registratiehouders en -beheerders in de zin van de Wpr; 
- overige burgers/particulieren. 

Het zal duidelijk zijn dat de ongelijke uitgangspositie rcpercussies kan hebben op het 
feitelijk gedrag. Zo bevindt de reguliere politie-ambtenaar zich soms in een klassiek 
dilemma: hij moet van zijn partner informatie verkrijgcn, maar mag daartoe zelf 
relatief weinig tegenover stellen (althans in de proactieve fase: zolang nog geen 
sprake is van een verdachte en toepassing van bevoegdheden uit het Wetboek van 
Strafvordering). Zijn wederpartij beschikt over deze informatie en behoeft het voor 
zijn informatie in lang niet alle gevallen van de politie te hebben. Dit biedt voor de 
laatste de mogelijkheid de eerste onder druk te zetten om (politie-)informatie af te 
geven. 

1.3 Vraagstelling 

Het onderzock heeft een drieledig doelstelling, namelijk: 
I. zicht krijgen op de praktijk van informele informatie-uitwisseling uit de politiere-

gisters (in de zin van de Wpolr) en het gebruik hiervan door afnemers; 
2. inzicht geven in de knelpunten van de privacy-wetgeving die in de praktijk door 

betrokkenen worden ervaren; 
3. zicht lcrijgen op de maatregelen die moeten worden genomen om de informele 

uitwisseling tegen te gaan, respectievelijk op te heffen. 

Op grond van de doelstellingen kunnen vragen op twee niveaus worden geformu-

leerd. 

Op het niveau van de praktijk van de informatie-uitwisscling betreft het de volgende 

vragen naar: 

I De eigen regeling van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten die ondermeer geldt voor de RID's 

wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. 
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- de aard, ernst en indicaties van de omvang van informele informatie-uitwisseling; 
- de typering van verstrekkers en afnemers; 
- de afhandeling van gebleken gevallen van informele informatie-uitwisseling door 

het bevoegd gezag; 
- de wijze van contacten tussen verstrekkers en afnemers; 
- de aard en motieven van betrokken partijen (verstrekkers en ontvangers); 

de patronen in, en de organisatiegraad van de contacten; 
- de wederkerigheid van de contacten. 

- Op het niveau van de regelgeving betreft het vragen naar: 
- de mate waarin de regelgeving zodanig belemmerend werkt op de informatie-

uitwisseling dat - omwille van andere zwaarwegende opsporings- en maatschappe-
lijke belangen - de regelgeving verantwoordelijk kan worden gehouden voor in-
formele informatie-uitwisseling; en 

- de vraag of voorgenomen herzieningen van de Wpolr aan de in de praktijk geble-
ken belemmeringen tegemoet komt, dan wel of wijziging hiervan gewenst is. 

1.4 Opzet van onderzoek 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een onderzoeksdesign 
bestaande uit drie delen, te weten: 
- dossieronderzoek van gesignaleerde gevallen van informele informatie-uitwisse-

ling bij betrokken instanties; 
- vraaggesprekken met functionarissen die uit hoofde van hun functie of de aard 

van hun werkzaarnheden als ter zake deskundig kunnen worden beschouwd; en 
- case-studies van concrete gevallen (cases) van informele informatie-uitwisseling. 

• Dossieronderzoek 	 • 
In de eerste plaats is dossieronderzoek verricht bij verschillende politie- en justitie-
diensten. Het dossieronderzoek heeft tot doel gehad concrete gesignaleerde gevallen 
van (vermoedelijke) informele informatie-uitwisseling op het spoor te komen. Dit 
dossier-onderzoek heeft betrekking op de volgende locaties: 
- zes regiokorpsen van de reguliere politie: Amsterdam-Amstelland, Gelderland- 

Midden, Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Hsselland; 
- de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) van het Korps Landelijke Politie- 

diensten (KLPD); 
- twee bijzondere opsporingsdiensten: de Algemene Inspectie Dienst (AID) en de 

Spoorwegpol i tie; 
- de rijksrecherche in Den Bosch en Den Haag; 
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- twee arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie, namelijk in Arnhem 
en Den Haag. 

Het dossier-onderzoek betreft de jaren 1993, 1994 en 1995. 

De dossiers zijn getraceerd via de daartoe geeigende centrale registraties. Dit is per 
korps nogal wisselend gebleken. In Amsterdam-Amstelland is het onderzoek gedaan 
bij het Bureau Intern Onderzoek (BIO), in Rotterdam-Rijnmond bij het Bureau Inter-
ne Zaken (BIZ). In Gelderland-Midden, Midden- en West-Brabant en Utrecht zijn de 
klachtenregistraties uit de onderzoeksjaren en dossiers van de afdeling Personeelsza-
ken in het onderzoek betrokken. In Usselland zijn dossiers onderzocht uit de klach-
tenregistratie en de CID-informatierapporten. 
Bij de CRI is dossier-onderzoek gedaan bij de Afdeling Interne Beveiliging en is de 
klachtenregistratie geraadpleegd. 
Bij de Spoorwegpolitie is het onderzoek gedaan bij het Bureau Intern Onderzoek 
(BIO), bij de AID zijn de klachtenregistratie en de registratie van disciplinaire 
maatregelen uit 1993, 1994 en 1995 geraadpleegd. 
Dc in de onderzoeksjaren lopende onderzoeken van de rijksrecherche te Arnhem en 
Den Haag zijn bekeken op het voorkomen van informele informatie-uitwisseling. 
Op de arrondissementsparketten te Arnhem en Den Haag is via Compas (het registra-
tie- en volgsysteem van strafzaken op de parketten) gezocht naar informele informa-
tic-u itw issel ing. 

Er zijn enkel dossiers onderzocht bij geselectcerde politic- en justitiediensten. Bij de 
mogelijke 'partners' in de informatie-uitwisseling is geen dossieronderzoek verricht. 
Dit laatste brengt een zekere beperking mee. Gevallen van informele informatiever-
strekking áán politie en justitie op initiatief van derden en die niet (ook) tot een 
dossier hebben geleid bij de politie/justitie, zijn hierin dus nict verdisconteerd. Een 
en ander heeft tot gevolg dat de problematiek aan 'gene' zijde naar vcrwachting 
onderbelicht is gebleven. 

Vraaggesprekken 

In de tweede plaats zijn vraaggesprekken gevoerd met verschillende personcn die uit 
hoofde van hun functie en/of werkzaamheden als ten zake dcskundig worden be-
schouwd. De aandacht in deze vraaggesprekken is speciaal gefocused op drie aspec-
ten waarvan op voorhand is te verwachten dat deze in de dossiers niet altijd vied tot 
uiting komen. Het betreft: 
- de zogenaamde 'huis, tuin en keuken'-gevallen van informele infonnatie-uitwisse-

ling die (vaak) niet tot dossiervorming leiden, maar op de werkvloer worden afge-
daan; 
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- de organisationele vormen van informele informatie-uitwisseling; hierbij is meer 
in het bijzonder gelet op de 'broze' plekken in de politie-organisatie en bijzondere 
opsporingsdiensten, ondermeer voor wat betreft toegankelijkheid, beheer en con-
trole; en 

- de omgevingsfactoren van de politie en bijzondere opsporingsdiensten. 

In totaal zijn met negentien personen interviews gehouden: 
- acht bij de reguliere politie (twee districtschefs, een chef van een lokale eenheid, 

een chef van de centrale recherche, een chef personeelszaken, een privacy-officer, 
een chef van een Regionale Criminele Inlichtingendienst (RCID) en een lid van 
een Interregionaal Recherche Team (MT); 

- zes functionarissen van andere politie- en justitiediensten: de rijksrecherche (een), 
de Koninklijke Marechaussee (een), een bijzondere opsporingsdienst (een), en drie 
officieren van justitie (OvJ's) namens het Openbaar Ministerie (OM); en 

- een vijftal functionarissen aflcomstig uit de particuliere sector, te weten een chef 
beveiliging van een vervoersmaatschappij, een directeur van een particulier veilig-
heidsbedrijf, een advocaat, en twee vertegenwoordigers van een veiligheidsafde-
ling van een bank. 

Case-studies 
Op basis van de dossiers en de interviews is voor het derde deel van dit onderzoek 
een aantal cases geselecteerd voor verder/diepgaander onderzoek door middel van 
een case study. De case study is de meest geschikte benaderingswijze wanneer vra-
gen worden gesteld hoe bepaalde verschijnselen zich in levensechte situaties voor-
doen, waarom zij zich voordoen of waarom zij zich juist op een bepaalde wijze 
voordoen I . De cases zijn geselecteerd op basis van de verwachte relevantie voor de 
vragen van dit onderzoek. De cases hebben betrekking op de jaren 1993, 1994 en 
1995. 
In totaal hebben negen case-studies plaatsgevonden. Het betreft: 
- een case rond een bewuste poging tot infiltratie door de onderwereld; 
- een case rond een agent die verweven is in de wereld van de sportscholen en fit-

ness-centra; 
- een case rond een onopgeloste brandstichting; deze case is ook gekozen omdat 

hier sprake is van lekken naar de bovenwereld; 
- twee cases van zogenaamde dirty harries, twee `autonoom' opererende agenten; 
- een case van werken in de wijk: de samenwerking van wijk- en rayonagenten met 

hulpverlening en scholen; 

1 Zie R.K. Yin, Case study research: design and methods, Newbury Park: Sage, 1989; J.M. Hutjes en 
J.M van Buuren, De gevalsstudie: strategic voor kwalitatief onderzoek, Meppel: Boom, 1992. 
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- een case rond de werking van het geruchtencircuit in verband met de signalering 
van informele informatie-uitwisseling; 

- een case rond het gebruik van gegevens van een pin-automaat voor opsporing en 

psycho-sociale hulpverlening; 
- een case rond het gebruik van de organizer in plaats van een (tijdelijke) registratie. 
In het kader van de case-studies zijn de betrokken personen - daders, slachtoffers, 
opspoorders, omstanders, leidinggevenden e.d. - geInterviewd en de verschillende 

documenten bestudeerd. 

1.5 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport bevat een geIntegreerde weergave van de bevindingen van 
de verschillende onderzoeksgedeelten. De indeling is als volgt. 

De verdere hoofdstukken van deel I, de hoofdstukken 2 en 3, zijn gewijd aan de 
informele informatie-uitwisseling als algemeen verschijnsel. In hoofdstuk 2 wordt 
het verschijnsel vanuit het juridisch perspectief van de regelgeving besproken. In 
hoofdstuk 3 volgt een analyse vanuit het sociaal-wetenschappelijk perspectief van 
groepen communicerende burgers. Hoofdstuk 3 bevat in de paragrafen 3.3 en 3.4 
tevens de centrale typologie (3.3) van dit onderzoek en de eerste bevindingen inzake 
de vermoedelijke omvang van dit verschijnsel (3.4). De lezer die minder in de juridi-
schc finesses is geinteresseerd wordt aangeraden hoofdstuk 2 over te slaan en met 
hoofdstuk 3 te beginnen. 

De delen II tot en met IV zijn gewijd aan de informatie-uitwisseling met de verschil-
lende 'partners' van de politie/BOD. Achtereenvolgens komen aan de orde: de infor-
matie-uitwisseling met bovenwereldpartners (deel II), de informatie-uitwisseling met 
partners in het `grijze' segment (deel III) en de informatie-uitwisseling met de onder-
wereld (deel IV). De indeling van elk deel is overeenkomstig. Het eerste hoofdstuk 
van elk deel legt de nadruk op de initiatieven die door de wederpartij worden onder-
nomen. Hierbij zijn dus ook bewuste pogingen tot infiltratie van politie/justitie. Het 
tweede hoofdstuk van elk deel legt de nadruk op gevallen van verwevenhcid van 
politie/justitie en derden. Tevcns bevat dit hoofdstuk al die gevallen waarbij het 
initiatief of de primaire verantwoordelijkheid onduidelijk is gebleven. Het derde 
hoofdstuk van elk deel legt het accent op de initiatieven van de politie/justitie bij de 
informatie-uitwisseling. Elk deel wordt besloten met een korte recapitulatie. 
De tekst wordt gefilustreerd aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Deze zijn 
in kaders weergegeven. Met nadruk zij hierbij vermeld dat, ter bescherming van de 
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privacy van betrokkenen, de beschreven voorbeelden op sommige plaatsen wijzigin-
gen hebben ondergaan. 

Deel V van dit rapport, de hoofdstukken 16 en 17, bevat de samenvatting en conclu-
sies (16), en de aanbevelingen die op basis hiervan kunnen worden gedaan (hoofd-
stuk 17). 

Deel VI tot slot bevat een juridische•nabeschouwing van de hand van Prof. Mr. Y. 
Buruma. Deze nabeschouwing is in feite een eerste reactie in de discussie rond deze 
studie. 
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2 Regelgeving 

2.1 Inleiding 

informele informatie-uitwisseling kan begripsmatig worden opgevat als een vorm 
van informatie-uitwisseling die in strijd is met de toepasselijke regelgeving, en met 
de reglementen, aanwijzingen en afspraken die op basis van deze regelgeving tot 
stand zijn gebracht. Het begrip verwijst dus in eerste instantie naar de formeel-wette-
lijke kaders waarin of waarbinnen informatie-uitwisseling verplicht, geindiceerd of 
geoorloofd is. 

Dit hoofdstuk is gewijd aan deze formeel-wettelijke kaders. Het beoogt een globaal 
overzicht van de relevante (hoofd)-regels die op de informatie-uitwisseling van toe-
passing (kunnen) zijn. Voor een bespreking van de verschillende regelingen in detail 
verwijzen wij u naar de betreffende literatuur l . In bijlage II vindt u een schematisch 
overzicht van de verplichte/geoorloofde verstrekking van gegevens uit de politie-
registers onder het regime van de Wet politieregisters, zoals dit is opgesteld door de 
Raad van Hoofdcommisarissen. Bij een en ander kan op voorhand reeds worden 
aangetekend dat over de interpretatie van (de reikwijdte van) de verschillende rege-
lingen/bepalingen de nodige onduidelijkheid bestaat: ook tussen de experts op deze 
gebieden. 

De relevante regelgeving betreft regelingen van verschillend niveau. Het eerste ni-
veau wordt gevormd door de algemene grondrechten van privacy en vrije informatie-
uitwisseling van/met burgers. Het tweede niveau betreft regels die meer in het bij-
zonder betrekking hebben op (het gedrag van) organisaties en op het voeren van een 
eigen informatiehuishouding door deze. Met informatiehuishouding wordt in dit 
verband bedoeld het geheel van inwinning, opslag, beheer, bewerking en verstrek-
king van gegevens welke voor de betrokken organisatie van belang (kunnen) zijn. 
Op het derde niveau, betreft het dan regelingen die meer specifiek betrekking hebben 

Vgl. G. Overkleeft-Verburg, De Wet Persoonsregistratie: norm, toepassing en evaluatie, Zwolle: 
Tjeenk Willink 1995 (diss. KUB); M. Goor, J.M.A. Berkvens en G.J.M. Corstens, Wet politieregis-
ters, leidraad voor de praktijk, (losbladige ed.) Deventer: Kluwer; R.W. Kralingen en J.E.J. Prins. 
Waar een wil is, is een weg? Een onderzoek naar de behoefte aan en de verstrekking van politieke en 

justitiele informatie voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen, Den Haag: SDU 1996, pp. 43- 
66. 
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op de respectieve persoonsregistraties die door organisaties, en in het bijzonder de 
politic en bijzondere opsporingsdiensten, worden gevoerd. 

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 2.2 schetst in het kort de toe-
passelijke grondrechten en de (mogelijke) beperkingen hierop. In paragraaf 2.3 
wordt ingegaan op juridische regimes ten aanzien van organisaties en hun informa-
tiehuishouding. Organisaties vertonen hierin verschillen naargelang de, aard van de 
rechtspersoonlijkheid (paragraaf 2.3.1), het karakter van bestuursorgaan (2.3.2), het 
karakter van opsporings- en vervolgingsorgaan (2.3.3), en de werking van de Wet 
Openbaarheid Bestuur (Wob) (2.3.4). 
Paragraaf 2.4 gaat daama in op de regelgeving inzake persoonsregistraties, en in het 
bijzonder die betreffende politicorganisaties. Achtereenvolgens passeren de revue: de 
Wet persoonsregistraties (Wpr; paragraaf 2.4.1), de Wet politieregisters (Wpolr; 
2.4.2), het Reglement voor de Criminele Inlichtingendiensten (CID'en) (2.4.3), en de 
Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv; paragraaf 2.4.4). Het geheel 
wordt besloten met ecn korte conclusie (paragraaf 2.5). 

2.2 Grondrechten 

Het recht op privacy vindt zijn grondslag in de grondrechten van de democratische 
rechtsstaat. Het wordt ondermeer beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM), artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten (IVBPR), en artikel 10 van onze Grondwet. 
Het recht op vrije informatie en informatic-uitwisseling van/met derden vindt even-
eens zijn basis in de grondrechten. Ten aanzien van deze infommtie-uitwisseling kan 
wordcn onderscheiden in openbare, en vertrouwelijke of gcheime informatie. Open-
bare informatic en -uitwisseling wordt gewaarborgd in de vrijheid van openbaarma-
king en meningsuiting krachtens de artt. 10 EVRM, 19 IVBPR en 7 Grondwet. Art. 
10 EVRM formuleert deze vrijheid aldus: everyone has the right to freedom of ex-
pression. This right shall include the right to hold opinions and to receive and impart 

information and ideas' without interference of public authority and regardless of 
frontiers. Het recht om informatie prive, vertrouwelijk dan wel geheim uit te wisse-
len, wordt beschermd door (wederom) het grondrecht op privacy. Art. 8 EVRM 
formuleert dit aldus: everyone has the right to respect for his private and family life, 

his home and his correspondence. De vrije en vertrouwelijke 'correspondence' met 
derden vormt een integraal onderdeel van de persoonlijke levenssfeer van de burger, 

I Cursivering auteurs dezes. 
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evenals bij voorbeeld recliten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens en de 
bevoegdheid om een ander de toegang tot zijn woning te ontzeggen. 

Het verschil in vertrouwelijke of openbare informatie is vooral gelegen in de intentie 
van de communicerende partners. Centraal staat immers de vraag of deze willen dat 
hun informatie-uitwisseling vertrouwelijk dan wel openbaar isiblijft. 1  Deze intentie 
is ondermeer af te leiden uit de voorzorgsmaatregelen waarmee communicerende 
partners hun informatie-uitwisseling beschermen (bij voorbeeld technische of organi-
satorische beveiliging), of uit de activiteiten die kennelijk de maatschappelijke func-
tie hebben dit aldus te bedoelen (dichtplakken van een brief, apart gaan zitten, enzo-
voort). De intentie moet wel een zekere objectiveerbaarheid.bezitten in de zin 'dat ze 
voor derden inzichtelijk is of kan zijn. Informatie-uitwisseling als het luidkeels be-
spreken van zaken in een overvolle treincoupe, kan een toevallige toehoorder nauwe-
lijks als schending van de privacy worden aangewreven. 

Het recht op privacy en het recht op vrije (openbare en vertrouwelijke) verkrijging 
en verstrekking van informatie vormen kernelementen in onze democratisch rechts-
staat. Dit neemt niet weg dat aan de vrije uitoefening van deze rechten beperkingen 
kunnen worden gesteld. Dergelijke beperkingen kunnen uit vier bronnen afkomstig 
zijn. 
In de eerste plaats vanuit de grondrechten zelf: zo zal het recht op privacy en op 
vertrouwelijke informatie-uitwisseling de uitoefening van het recht van openbaarma-
king en meningsuiting voor anderen beperken. Art. 10 lid 2 EVRM formuleert dit als 
volgt: uitoefening van het recht van meningsuiting kan worden onderworpen aan 
restricties 'for the protection of the reputation of rights of others', (en) 'for preven-
ting the disclosure of information received in confidence (..)'. Informatie gegeven in 
vertrouwen mag niet zomaar openbaar worden gemaakt. 
In de tweede plaats kunnen beperkingen worden gesteld door de wetgever. Conform 
de tekst van de grondrechten kan inbreuk worden gemaakt door de overheid 'in ac-
cordance with the law' (art. 8 EVRM lid 2): dit wil zeggen indien en voorzover een 
wet hierin voorziet. Dergelijke publiekrechtelijke inbreuken zijn legitiem in een 
aantal gevallen, te weten in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
veiligheid, het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkhe- 

1 Zie: J.A. Hofman, Vertrourvelijke communicatie. Een rechtsvergehikende studie over de geheimhou-

ding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht, 

1995 (diss. VU Amsterdam). 
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den en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid en de gocde zeden en de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. I  
In de derde plaats zijn restricties mogelijk in het kader van de vervulling van een 

bepaald ambt of beroep. Beperkingen zijn soms inherent aan bepaalde ambten of 
beroepen. Het beroepsgeheim van de zogenaamde `geheimhouders' (artsen, geestelij-
ken, notarissen en dergelijke) is hiervan een voorbeeld: dit beperkt zowel voor hen-
zelf als voor anderen die met hen (willen) communiceren het recht op vrije informa-
tie-uitwisseling. 2  
In de vierde plaats, en dit is in het dagelijks leven waarschijnlijk de grootste groep, 
kunnen restricties ook gebaseerd zijn op de privaatrechtelijke betrekkingen en af-

spraken die burgers vrijwillig en onderling aangaan. De rechtsgrond voor deze be-
perkingen is gelegen in de vrijwillige instemming van de participanten. Een voor het 
onderwerp van deze studie belangrijk voorbeeld betreft de vrijwillige band tussen 
organisaties en bun medewerkers. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst zal in 
veel gevallen oak de acceptatie en toepasselijkheid van interne regels van informa-
tie-u itwissel ing meebrengen. 

2.3 Organisaties en informatiehuishouding 

Organisaties, en arbeids- of dienstverhoudingen met organisaties, brengen bijzondere 
beperkingen mee. Deze beperkingen zullen zeker ook de informatie-uitwisseling be-
treffen. Organisaties zullen ten behoeve van hun werkzaamheden een informatiehuis-
houding moctcn voeren. De activiteiten en de informatiepositic van de individuele 
medewerker zullen hieraan ondergeschikt worden gemaakt. 

De informatiehuishouding van organisaties betreft het geheel van inwinning, opslag, 
beheer, bewerking en verstrekking van gegevens die voor de betrokken organisatie 
van belang zijn. Hierin is globaal te onderscheiden in de interne en de externe infor-
matiehuishouding. De interne informatichuishouding is het geheel van regels dat 
betrekking heeft op de informatie-uitwisseling binnen de betrokken organisatie en 
tussen medewerkers onderling. De externe informatiehuishouding betreft de uitwis-
seling met dcrden van buiten de organisatie. Het accent zal in beide bereiken onge-
twijfeld uiteenlopen. Is te verwachten dat in het interne verkeer doorgaans de ver- 

1 Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in bijzondere wetten die nadrukkelijk zijn gericht op beper-

king van de grondrechten, en in (andere) wetten die (ook) dit effect hebben op de (vrije uitoefening 

van) grondrechten. Zie voor deze materie onder andere AC. Burkens, Beperking van grondrechten, 

Deventer: Kluwer, 1971. Op deze plaats worth hierop niet verder ingegaan. 

2 Strafbaarstelling in art. 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht ('schending ambtsgeheim'). 
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plichting tot communiceren zal overheersen (ja, tenzij); in het externe verkeer zal 
ongetwijfeld eerder sprake zijn van verboden (nee, tenzij). 

De (exacte) wijze van inrichting van de interne en externe informatiehuishouding 
wordt (mede) gereguleerd door het juridisch regime dat op de organisatie van toepas-
sing is. Het juridische regime vormt het algemene kader waarbinnen een en ander 
plaatsvindt. Welk juridisch regime van toepassing is, wordt in eerste instantie be-
paald door de aard van de organisatie. Organisaties kunnen in dit verband worden 
onderscheiden naargelang: 
- de aard van de rechtspersoonlijkheid (publiek- of privaatrechtelijk); 
- het karakter van bestuursorgaan; 
- het karakter van opsporings- en vervolgingsorgaan; en 
- de (wijze van) toepasselijkheid van de Wet Openbaarheid Bestuur op de betreffen-

de organisatie. 

In onderstaande subparagrafen wordt hierop nader ingegaan 

2.3.1 Publiek - en privaatrechtelijke rechtspersonen 

Organisaties kunnen worden ingedeeld in publielcrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersonen. De publiekrechtelijke rechtspersonen worden in art. 2:1 (BW) limita-
tief benoemd. Het betreft: 
- de verschillende onderdelen van de overheid (staat, provincie, gemeenten en wa-

terschappen); en verder 
- alle overige lichamen aan wie de Grondwet verordenende bevoegdheid l  verleent; 

en daarnaast 
- andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak 2  is opgedragen: echter 

deze beperkt tot voorzover dit bij of krachtens de wet volgt. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn daarmee globaal te herkennen aan het gegeven 
dat zij steevast berusten op een wet in formele zin of op delegatie van zo'n formele 
wet. Organisatie die hierbuiten vallen kunnen - voorzover ze tevens voldoen aan de 
vereisten die het privaatrecht hieraan stelt worden beschouwd als privaatrechtelijk. 

1 Dit wit zeggen, de bevoegdheid om naar buiten werkendende (= externe) algemene regels tot stand te 
brengen die het gedrag van derden normeren, anders dan krachtens ambtelijke- of bevelsverhouding. 

2 Dit behoeft niet alleen verordenende of besturende bevoegdheden te betreffen, maar bijvoorbeeld ook 
het innen of uitgeven van overheidsgelden en/of andere zuiver administratieve werkzaamheden. 
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In veel gevallen berust de publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid op een daartoe 
strekkende instellingsregeling of -besluit. Deze toekenning kan zowel categoraal als 
individueel geschieden. Voor ons onderwerp relevante categorale voorbeelden zijn i : 

- de politieregio's (ex art. 21 lid 4 Politiewet 1993); 
- de bedrijfsverenigingen, de Gemeenschappelijke Medische Diensten (GMD'en) en 

het Gemeenschappelijk Administratie kantoor (GAK) als bedoeld in dc Organisa-

tiewet Sociale Verzekering 2 ; 
- de Nederlandse Orde van Advocaten ingevolge de Advocatenwet 3; 

- de Baden voor de Kinderbescherming 4; 
- de Lichamen ingesteld in het kader van Gemeenschappelijkc Regelingen s ; en 

- de Kamers van Koophandel en Fabrieken. 6  
Individuele toekenning van publieke rechtspersoonlijkheid betreffen ondermeer de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Nederlandse Bank (DNB) 7  en het kadasten s  

Het verschil in privaatrechtelijke en publielcrechtelijkc rechtspersoonlijkheid heat 
consequenties voor de inrichting van de informatiehuishouding. De informatiehuis-
houding van privaatrechtelijke organisaties wordt, behoudens wettelijke uitzonderin-
gen, hoofdzakelijk gereguleerd door het autonomiebeginseP van het algemeen pri-
vaatrecht. Dit betekent dat zolang geen strijdigheid ontstaat met (grond)wettelijke 
verplichtingen en rechten van anderen, het dergelijke organisaties in beginsel vrij-
staat de interne en exteme informatievoorziening naar eigen inzichten in te richten. 
Dit treft zowel de aard en omvang van de gewenste informatie, de wijze waarop men 
hiermee omgaat, de keuze van de informatiepartners, als de vraag wat men nu als 
vertrouwelijk of geheim wenst te beschouwen. 

Privaatrechtelijke organisaties ontwikkelen op basis van deze algemene vrijheid 
doorgaans eigen gedragscodes voor het personeel, of doen dit branchegewijs. Derge-
lijke gedragscodes kunnen heel oppervlakkig zijn, en slcchts enkele regels bevatten. 
Ze kunnen echter ook zeer gedctailleerd zijn en verstrekkende consequenties hebben 
voor het betrokken personeel. Een en ander is ondermeer afhankelijk van het belang 
dat men hieraan toekent. Overtreding van dergelijke gedragscodes leidt doorgaans tot 

I Opsomming ondermeer ontleend aan Asser-van de Grinten II, De rechispersoon, nrs. 178-180. 

2 Wet van 12 juni 1952, Stb 344. 

3 Wet van 23 juni 1952. Stb 365. 
4 Ex art. 1:238 BW en het Organisatiebesluit van 9 december 1969, Sib 543. 

5 Havenschap. recreatieschap, ed. 
6 Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken van 27 juni 1963, Stb 286. 

7 De DNB onderscheidt zich in zoverre nadrukkelijk van andere banken. 

8 Organisatiewet Kadaster, 5th 1994, 125. 
9 Krachtens dit beginsel staat het de burger volledig vrij om, behoudens wettelijke beperkingen en bij- 

voorbeeld verbintenissen uit de wet, al dan niet relaties en aispraken met medeburgers aan te gaan. 
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disciplinaire maatregelen (waarschuwing, ontslag, en dergelijke). Art. 273 lid 1 
Wetboek van Strafrecht zet hier nog eens lcracht bij door de schending van bedrijfs-
geheimen door het personeel expliciet strafbaar te stellen. Echter ook hierin is sprake 
van autonomie: de organisatie bepaalt zelf of aangifte wordt gedaan en daarmee 
strafvervolging kan plaatsvinden. I  

In kader 2.1. wordt een voorbeeld gegeven van zo'n privaatrechtelijke gedragscode. 
Dit voorbeeld is ontleend aan een bank, en is ondermeer gebaseerd op eisen gesteld 
door de DNB, gemaakte afspraken in het kader van de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) en de Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE), de CAO voor het 
bankbedrijf, en eigen strategische inzichten van de bank zelf. 

Kader 2.1 Regels inzake de informatiehuishouding 

I. Regels inzake de externe informatiehuishouding 
Hoofdregel is de geheimhouding van informatie jegens derden. Het is de medewerker verbo-

den, zowel tijdens als na afloop van de dienstbetrekking, tegenover derden mededelingen te 

doen over wat hem bekend is inzake de activiteiten van de bank, of van relaties van de bank. 

Evenmin mag hij derden in de gelegenheid stellen om van dergelijke informatie kennis te 

nemen. Hierbij is het niet van belang of de medewerker de informatie in de uitoefening van 

zijn functie, of op andere wijze heeft verkregen. 

Voor koersgevoelige informatie geldt verder een verzwaard regime: die dient als zeer ver-

trouwelijk te worden behandeld. 

Uitzonderingen op de geheimhoudingsregels zijn: 

(a) de geheimhouding mag de medewerker niet in conflict brengen met zijn wettelijke ver-

plichtingen, bij voorbeeld indien hij als getuige door de rechter wordt gehoord; en 

(b) ook informatie die reeds op regelmatige wijze in de publiciteit is gebracht, is van deze 

verplichting tot geheimhouding uitgezonderd. 

2. Regels inzake de interne informatiehuishouding: 
Hoofdregel is dat informatie alleen dan aan collega's mag worden doorgegeven indien dit 

noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie binnen de bank. Die noodzaak moet door 

de ontvangende collega op verzoek worden aangegeven. 

Daarnaast zijn er speciale regels voor bepaalde groepen medewerkers. Zo zijn er zoge-

naamde 'chinese walls' opgetrokken rondom de zgn 'insiders', dit wil zeggen degene die op 

basis van hun functie of positie over koersgevoelige informatie beschikken. 

Het juridisch regime ten aanzien van de informatiehuishouding van publiekrechtelij- 
ke organisaties is anders van aard. Publiekrechtelijke organisaties worden tot stand 

I Art. 273 is een zogenaamd klachtdelict: vervolging kan alleen op klacht van het bestuur van de onder-

neming (lid 3). 
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gebracht met het oog op bepaalde, te vervullen publieke taken. Deze taken en de 
vervulling daarvan, zijn mede richtinggevend voor de aard van de activiteiten en de 
daarvoor gevoerde noodzakelijke informatiehuishouding. I  Verder is hierbij sprake 
van het zogenaamde legaliteitsbeginsel. De wijze van, en de bevoegdheden bij over-
heidsoptreden moeten op enigerlei wijze gebaseerd zijn of althans in beginsel te her-
leiden zijn tot wet- en regelgeving (hetgeen overigens niet betekent dat alles tot in 
detail op de wet gebaseerd behoeft te zijn 2). En tenslotte is de uitoefening van de 
respectieve bevoegdheden en het handelen als geheel gebonden aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur (abbb), zoals deze zijn gecodificeerd in de Awb. 
Met andere woorden, taak, legaliteit en bestuursbeginselen determineren en limiteren 
de informatiehuishouding: hetgeen zowel de aard en omvang van de gewenste infor-
matie, de wijze waarop men hiermee omgaat, de keuze van de informatiepartners, als 
de vraag wat nu als vertrouwelijk of geheim wenst te beschouwen, omvat. Anders 
geformuleerd, daar waar bij privaatrechtelijke rechtspersonen de hoofdregel is 'in-
richting naar eigen inzicht tenzij een wettelijke regeling dit verbiedt' is dit bij pu-
bliekrechtelijke organen - en met name ten aanzien van de exteme informatiehuis-
houding jegens derden - het omgekeerde het geval: 'thrichting alleen en voorzover 
een wettelijke regeling dit gebiedt'. Wettelijke regelingen indiceren en limiteren de 
(reikwijdte van de) organisatieregels inzake de informatiehuishouding. 

2.3.2 Bestuursorganen 

Van belang voor de informatiehuishouding is ook de vraag of de organisatie een 
bestuursorgaan is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Dcze kwali-
ficatie raakt niet alleen de organisatie zelf, maar ook de omgeving van de organisatie 
(zie onder). 

De bestuursorganen vinden we in art. 1:1 Awb lid I. Een bestuursorgaan in de zin 
van de Algemene Wet Bestuursrecht is: 

I Len overheidsorganisatie kan niet zomaar van koers veranderen en anderssoonige informatie gaan 

vergarcniverstrekken. 

2 Over de reikwijdte van het bestuurlijke legaliteitsbeginsel is veel gedebatteerd: zie o.a. P. de Haan, 

Th.G. Drupstecn en It Fernhout, Bestuursreeht in de satiate reehtsstaat, Deventer: Kluwer 

1986/1996; P. Nicolaj, B.K. Olivier, L.J.A. Damen en H. Troostwijk, Bestuursrecht, Amsterdam: 

Factotum 1993; en H.D. van Wijk, W Konijnenbelt en R.M. van Male, Hoofdstukken administratief 

recht, Utrecht: Lemma 1995. Doorgaans wordt vastgehouden aan het legaliteitsbeginsel voorzover de 

bestuurlijkc overheid ge-/verboden uitvaardigt die met straf of dwang kunnen worden geeffectueerd; 

en niet/minder naarmate de overheid enkel bepaalde prestaties verricht. Len en ander heeft te maken 

met 'de hoedanigheid van de overheid: treedt zij in venicale relatie 'als overheid' tot de burger op dan 

wel in een horizontale relatie en op gelijke voet met die burger. 
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- een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publielcrecht is ingesteld (lid 1 
onder a); of 

- een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (lid 1 onder b) i . 

Van Wijk/Konijnenbelt (1995) spreekt in dit verband over a- en b-organen. De a-
organen corresponderen met de instellingen die eerder rechtspersonen naar publiek-
recht zijn genoemd. 2  De politie is dus in beginsel zo'n bestuursorgaan. De b-orga-
nen zijn de organen die hun bestaansrecht niet ontlenen aan het vervullen van een 
overheidstaak of het uitoefenen van overheidsbevoegdheden, maar die - nu ze een-
maal bestonden - daarmee later zijn toegerust. 3  Het onderscheid is ook van belang 
voor de reikwijdte van de toepasselijkheid van de Awb-bepalingen. De Awb is voor 
de a-organen in beginsel van toepassing op al hun handelen (publielcrechtelijk, pri-
vaatrechtelijk en puur feitelijk). De b-organen zijn slechts beperkt `bestuursorgaan', 
namelijk voorzover ze met openbaar gezag bekleed zijn, en alleen wat betreft hande-
lingen die zij ook publiekrechtelijk uitoefenen. 

De Awb bevat verschillende regelingen die verband houden met de interne en exter-
ne informatiehuishouding. In dit verband kan ondermeer gewezen worden op de 
verschillende regelingen inzake de (kennisgeving van) besluiten, de (wijze van be-
sluitvorming) en de inspraak- en beroepsprocedures in de betrekkingen tot derden. 
In het bijzonder kan hierbij worden gewezen op de algemene geheimhoudingsbepa-
ling in art. 2:5 Abw. Deze geheimhoudingsbepaling vervangt de specifieke geheim-
houdingsbepalingen van vele bijzondere wetten, en van bij voorbeeld ook die van 
het ambtenarenrecht. Krachtens deze bepaling is elke medewerker van zo'n bestuurs-
orgaan en/of die bij de uitvoering van een bestuurstaak betrokken is, en 'claarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan htj het vertrouwehjke karakter kent of 

redehjkerwijs moet vermoeden' verplicht tot geheimhouding van die gegevens, ook 
al zou geen enkele andere regeling hem tot geheimhouding verplichten. Met andere 
woorden, de Awb draait voor bestuursgegevens de zaak categoraal om. Niet langer is 
de vrije informatie-uitwisseling de algemene regel, maar de geheimhouding: dit 
tenzij de vertrouwelijkheid niet behoeft te worden aangenomen. Een en ander geldt 

1 Hierop worden weer uitzonderingen gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de formele wetgever, de 
Raad van State, de Algemene Rekenkamer, rechterlijke instanties, en de Nationale Ombudsman (art. 
1:1 Awb lid 2), tenzij deze laatstgenoemden (lid 3) weer als werkgever optreden ten opzichte van hen 
ondergeschikte ambtenaren in de zin van art. 1 Ambtenarenwet. 

2 Het gebruik van de term 'orgaan' in de Awb maakt deze categorie overigens wel ruimer: ook colleges 
en individuele personen of ambtenaren met bepaalde bestuurstaken kunnen als bestuursorgaan in de 
zin van de Awb worden aangemerkt. 

3 Voorbeelden hiervan betreffende bijvoorbeeld de bijzondere onderwijsinstellingen, het Centraal Bu-
reau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de ziekenfondsen. 
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dus ook voor de politieorganisatie. In art. 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht is over-

treding hiervan strafbaar gesteld l . 

Een belangrijke uitbreiding van deze geheimhoudingsverplichting vinden we boven-
dien in art. 2:5 lid I jo 2 Awb. Bovengenoemde geheimhoudingsverplichting is niet 
alleen van toepassing op medewerkers van bestuursorganen zelf, maar ook op: 

- alle andere (lees: externe) instellingen en medewerkers die betrokken zijn bij de 
taakuitvoering van deze bestuursorganen (bij voorbeeld in de sfeer van de advise- 
ring, feitelijke uitvoering e.d); en op 

- instellingen en medcwerkers die een bij of krachtens de wet toegekende taak 

uitoefenen (art. 2:5 lid 2). 

Met andere woorden, rondom bestuursorganen kan een `schir van organisaties/niet-
bestuursorganen worden aangenomen, waarvan de werknemers eveneens in beginsel 
onderhevig zijn aan de algemene geheimhoudingsplicht van de Awb. Dit is onder-
meer van belang voor de organisaties die werkzaamheden verrichten voor en ten 
behoeve van de politie (toeleveranciers, technische ondersteuning, schoonmaakwerk, 
en dergelijke). Ook zonder een nadrukkelijke contractuele bepaling die geheimhou-
ding waarborgt, staat het hen niet vrij politiegegevens zomaar te verspreiden. Het 
doorslaggevende punt hierin is natuurlijk wel, of en in hoeverre deze medewerkers 
het vertrouwelijke karakter van de gegevens rcdelijkerwijs hadden kunnen vermoc-

den. 

2.3.3 Opsporings- en vervolgingsorganen 

Een derde aspect van belang voor de informatiehuishouding betreft de vraag of de 
organisatie een opsporings- en/of vervolgingsorgaan is of niet. 
De opsporing en vervolging van strafbare feiten ligt voor de hoofdmoot der gevallen 

in handen van drie organisaties: 
- de regulierc politie, belast met de algemene handhaving van de rechtsorde (art. 2 

Politiewet): de reguliere politic bestaat uit 25 regiokorpsen en een Korps Lande-

lijke Politic Diensten (KLPD); 
- de bijzondere opsporingsdiensten, doorgaans belast met de opsporing van strafba-

re feiten in het kader van bijzondere wetten: dit bctreft onder andere de Fiscale 

I Art. 272 Sr lid I luidt: Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij 

uit hoofd van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is 

het te bewaren, opzettelijk schendt, worth gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en 

een geldboete van de vierde categorie. Lid 2 luidt: indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon is 

gepleegd wordt het slechts vervolgd op diens klacht klachtdelict). 
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Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Economische Controledienst 
(ECD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de sociale recherche; en 

- het Openbaar Ministerie (OM) dat algemeen belast is met handhaving der wetten, 
de opsporing van strafbare feiten en de vervolging van de daders, alsmede de 
executie van de gewezen strafvonnissen (art. 4 Wet RO). 

Met betrekking tot deze organisaties kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
organisatie c.q. de organisatorische zijde van de diensten; en de feitelijke werkzaam-
heden. En ook ten aanzien van de feitelijke werkzaamheden onderling kan verschil 
worden gemaakt. 
Op het niveau van de organisatie kunnen de betrokken opsporingsdiensten worden 
gekwalificeerd als `gewoon' bestuursorgaan in de zin van de Abw, en zijn de bepa-
lingen van de Abw in beginsel onverkort van toepassing. I  Wat betreft de werkzaam-
heden maakt de Awb echter verschil tussen opsporings- en vervolgingsactiviteiten en 
andere werkzaamheden. Art. 1:6 Awb verklaart de Awb nadrukkelijk niet, van toe-
passing op organen of onderdelen van organen voorzover deze belast zijn met de 
opsporing en vervolging van strafbare feiten, de executie van strafrechtelijke beslis-
singen, en de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen op grond van 
de Vreemdelingenwet. 2  Met andere woorden, indien politiediensten andere dan de 
genoemde taken verrichten, vallen zij wel onder de Awb; indien zij deze `justitiele' 
taken uitvoeren niet. In het laatste geval zijn zij opsporingsorgaan, en vallen zij in 
beginsel onder de toepasselijke regelgeving inzake opsporing en vervolging zoals die 
onder andere in het Wetboek van Strafvordering (Sv) en in de bijzondere opsporings-
wetgeving is neergelegd. Een en ander geldt ten principale ook voor de informatie-
huishouding (bij voorbeeld in het externe verkeer met verdachten, advocaten, en bur-
gers). 

De afbakening van bestuursorgaan en opsporingsorgaan bij de reguliere politie is om 
een andere reden van bijzonder belang. De reguliere politie kent drie hoofdtaken (art. 
2 Pw jo 12 Pw): de handhaving van de openbare orde, de opsporing van strafbare 
feiten en de hulpverlening. Activiteiten in het kader van de hulpverlening en de 
ordehandhaving vallen in beginsel onder gezag en toezicht van het bestuur 3 . Activi- 

1 Vgl. voor de politie de artt. 21 e.v. Politiewet (Pw) en voor het OM art. 5 Wet op de Rechterlijke 
Organisatie (Wet RO). De bijzondere opsporingsdiensten zijn doorgaans organisatorische eenheden 
van het respectieve bestuur. 

2 Dit laatste is ondermeer van belang voor de vreemdelingendienst. 
3 Ant. 2 Pw Jo 172 lid 1 en art. 180 Gemeentewet. 
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teiten in het kader van de opsporing en eventuele andere activiteiten ten dienste van 
justitie vallen in beginsel onder gezag en toezicht van het OM.' 
De precieze afbakening van ordehandhaving (de `administratieve' politie) en opspo-
ring (de Justinele' politie) is om verschillende redenen echter problematisch. Zij 
staat - en stond 2  - onophoudelijk ter discussie. Traditioneel worth gedacht in termen 
van een opeenvolging van preventie, controle en opsporing, en wordt de grens tussen 
de ordehandhaving (preventie, controle) en de opsporing gelegd bij de verdenking 
zoals bedoeld in art. 27 Sv. De opheldering van die verdenking - ook wel de reactie-
ve fase genoemd - is dan een strafvorderlijke en daarmee justitiele aangelegenheid. 
Elk ander, vanuit opsporingsoptiek proactief, optreden is in beginsel te zien als een 
(niet volledig) door de wet beschreven administratieve werkzaamheid en als een 
bestuurlijke aangelegenheid. Op hoofdlijnen is dit het standpunt dat zowel voor de 
wetgever3  als de Hoge Raad 4  lange tijd richtinggevend is (geweest). Inmiddels is er 
in aansluiting op de Parlementaire enquete opsporingsmethoden een wetsontwerp 
gepubliceerd waarbij onderzoek naar het in georganiseerd verband beramen van 
strafbare feiten ook onder de verdenking wordt gerekend. 

De afbakening tussen `administratieve' en justitiele taken blijft echter problematisch 
in verschillende opzichten. Zij spoon in de eerste plaats niet met de feitelijke prak-
tijk van het politiewerk, waarin controle en opsporing vaak niet keurig in elkaars 
verlengde liggen. Het politieoptreden vindt doorgaans plaats in een fase waarin het 
onderscheid in ordehandhaving en opsporing tamelijk diffuus is/kan zijn, en alleen 
achteraf kan worden vastgesteld. Ook de logische opeenvolging van stappen ont-
breekt soms: immers niet alle `onderzoeks'-gevallen worden strafvorderlijk afge-
daan. 
In de tweede plaats zijn er recente ontwikkelingen gaande die ondermeer met het 
oog op de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit, de opsporingsfase 
als het ware `naar voren halen' en de afbakening verder relativeren. In dit verband 
wordt wel gesproken over de (toenemende) justitialisering' van de ordehandhaving. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

1 Soortgelijke distincties kunnen overigens ook bij bijzondere opsporingsdiensten worden aangebracht. 
Ook deze organen kennen de Januskop van werken voor het eigen bestuur/organisatie ('ordehandha-

ving') of voor justitie/OM (opsporing). 

2 Zie J.L.M. Bock, Organisatie, lunette en bevoegdheden van politic in Nederland. Juridische besehou-

wingen over het poliriebestal en het politiebedriff in historisch perspectief, Arnhem: Gouda Quint, 

1995 (diss. Leiden). 

3 Vgl. MvT Wetsontwerp Derde Tranche Awb. 

4 Vgl. de zogenaamde Observatiearresten I en II (NJ 1987, 564 en NJ 1988, 511). 
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- de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen nog vOordat crimi-
nelen tot een poging zijn overgegaan I ; 

- de recente wetsvoorstellen tot normering van de zgn. proactieve fase van de op-
sporing juist vanuit een oogpunt van opsporing (Wetsvoorstel Bijzondere Opspo-
ringsmethoden); en tot slot 

- het ontstaan van politioneel informatie-onderzoek waarbij nog geen sprake is van 
een verdenking (bij voorbeeld het zogenaamde fenomeenonderzoek waarbij het 
juist gaat om identificatie van potentiele dadergroepen). 

De afbakening van ordehandhaving en opsporing is voor de externe informatiehuis-
houding van bijzonder belang waar het de inwinning van informatie bij derden be-
treft. Zeker nu het vergaren van informatie tot de kernactiviteiten 2  van deze diensten 
behoort. De informatie-inwinning is bij de politie niet alleen voorbehouden aan de 
recherche of recherche-achtige afdelingen als de criminele inlichtingendiensten 
(CID'en): zij vormt ook een kernactiviteit van de `gewone' surveillant op straat. 3  
Politiewerk is in hoge mate informatieverzameling. En het verschil in regelgeving is 
dus in hoge mate van belang voor de aard en (geoorloofde) inrichting hiervan. Af-
hankelijk van waar men de grens legt tussen administratief of justitieel werk, ver-
kri jgt dit werk andere accenten. Andere accenten betreffen: 
- het doel van de inwinningsactiviteiten: preventief (ordehandhaving) of punitief 

(opsporing); 
- het juridisch regime waaronder informatie-inwinning plaatsvindt: bij voorbeeld 

gemeentewet 4  en de (voorgenomen) regelingen inzake handhaving en toezicht 
krachtens de Abw 5  (ordehandhaving) -enerzijds, en Strafvordering en bijzondere 
opsporingregelgeving anderzijds 6; 

1 Wet van 27 januari 1994 inzake de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, Stb 
1994, 60. 

2 De tweede kerntaak is de fysieke geweldsuitoefening ofwel de operationalisering van het interne ge-
weldsmonopolie van de staat (Bock, op. cit.). 

3 Stol (1996) pp. 100 e.v. beschrijft het optreden van straatagenten in de volgende vijf hoofdfasen: het 
surveilleren zelf, het besluiten tot optreden/ingrijpen (ofwel op aangifte van de burger of wet uit eige-
ne beweging), het gerichte informatie verzamelen, de afhandeling van een en ander, en de uiteindelij-
ke vastlegging van de informatie. (W. Ph. Stol, Politieoptreden en informatietechnologie: over sociale 
controle van politiemensen, Lelystad: Koninklijke Vermande 1996). 

4 In casu o.a. de artt. 172 e.v. Gemeentewet voor wat betreft de bevoegdheden en artt. 125 e.v. 
Gemeentewet wat betreft de toepassing van bestuursdwang. 

5 Ontwerp Derde Tranche Awb; in het bijzonder de regelingen in hoofdstuk 5 inzake de handhaving en 
meer in het bijzonder die van het toezicht. 

6 Inclusief bijvoorbeeld circulaires, richtlijnen en aanwijzingen van het OM die als wet in de zin van 
art. 2 Wet RO kunnen worden gekwalificeerd. 
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- de functie van het legaliteitsbeginsel bij informatie-inwinning: van indicatief en 
niet uitputtend/limitatief wat betreft bevoegdheden (ordehandhaving) I  tot abso-
luut vereiste en limitatief (opsporing) 2 ; 

- als gevolg hiervan de uiteenlopende gerechtvaardigde inbreuken op de privacy en 
de vrijheid van informatie-uitwisseling bij de informatievergaring, en de waarbor-
gen tegen ongerechtvaardigde inbreuken: bestuurlijke inbreuken zijn minder ver-
gaand maar ook met minder waarborgen omkleed 3; inbreuken in het kader van 
strafvordering zijn vergaander (bij voorbeeld de vrijheidsbeneming) maar met 
grotere en nauwkeuriger waarborgen omkleed; en tenslotte 

- de consequenties die aan de (on)rechtmatigheid van de verkrijging van de infor-
matie worden verbonden: wat betreft dit laatste kan niet alleen worden gewezen 
op de gevolgen van een en ander in strafzaken, maar ook op de consequenties op 
hetgeen men later vastlegt in de verschillende registraties: zowel de Wpr als de 
Wpolr (zie onder) vereisen dat enkel persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkre-
gen, worden geregistreerd. 

2.3.4 Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 

Een vierde facet van belang voor de informatiehuishouding van organisaties betreft 
de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De Wob vormt de juridische basis voor de 
externe informatieverstrekking van de overheid aan de burger, en is in zoverre van 
belang voor de exteme informatiehuishouding van betrokken organen. De Wob is ex 
art. I a Wob van toepassing op: 
- de Ministers (onder a);• 
- de bestuursorganen van de overheid: provincies, gemeenten, waterschappen en 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (onder b); en 

I Bestuurlijke activiteiten behoeven als eerder vermeld, niet tot in alle detail op wet- en regelgeving Le 

berusten, hctgeen mutatis mutandis ook geldt voor de vergaring van informatie door de politie in het 

kader van de openbare ordehandhaving. 

2 Op grond van art. 1 Sv zijn strafvorderlijke opsporingshandelingen slechts geoorloofd op basis van 

wettelijke toegekende bevoegdheden die deze bevoegdheden bovendien limiteren (C.P.M. Cleiren, De 

openheid van de wet. de geslotenheid van he reeht: een .onderzoek naaar de betekenis van artikel I 

Sv voor onze huidige straftoemeting, Amhem: Gouda Quint, 1992. 

3 Vgl in dit verband de bijzondere regeling van toezicht in het wetsontwerp Derde tranche Awb. In het 

kader van de ordehandhaving mogen toezichthouders ondermeer plaatscn gaan betreden (art. 5.1.5) 

om inlichtingen te vorderen (5.1.6), om inzage te vorderen van bescheiden en daarvan kopieen maken 

(5.1.7). Ze mogen vervoermiddelen tot stoppen te brengen en doorzoeken (5.1.8 Jo 5.1.9). Zij mogen 

dit echter alleen voorzover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de toezichthoudende 

taak (5.1.3), waarbij iedereen overigens weer wel verplicht is hieraan de nodige medewerking te ver-

lenen (5.1.10). 
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- op de bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de 'eerder genoem-
den werkzaam zijn (onder c). 

Daarnaast is er een lijst van per AMvB aangew.ezen bestuursorganen waarop de Wob 
eveneens van toepassing is) De politie, het OM en de bijzondere opsporingsdien-
sten vallen in beginsel alien onder het regime van de Wob. 

De Wob reguleert de algemene informatieverstrekking van overheidsorganen aan de 
burger. Zij wijkt echter voor eigen regimes van openbaarheid en geheimhoudingsver-
plichting in bijzondere wetten. 2  De Wob onderscheidt verder in actieve en passieve 
openbaarheid. Actief is het verstreklcen van informatie op eigen initiatief door de 
overheid; passief het verstrekken van info alleen op verzoek. Een dergelijk verzoek 
om informatie kan gedaan worden door natuurlijke en rechtspersonen en door andere 
overheidsorganen. Voor ons onderwerp is hierbij het volgende van belang. 

De hoofdregel wat betreft het verzoek is dat de gevraagde informatie ook wordt 
verstrekt (art. 3 lid 3 Wob) behoudens uitzonderingen. De uitzonderingen vallen 
uiteen in absolute en relatieve uitzonderingsgronden. 3  Van de absolute uitzonderin-
gen is voor ons onderwerp van belang dat bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrou-
welijk door (rechts)personen aan de overheid worden verstrekt nooit worden geopen-
baard (art. 10 lid 1 onder c). Van de relatieve uitzonderingsgronden (art. 10 lid 2 
Wob) is relevant dat in onderstaande gevallen altijd een belangenafweging moet 
plaatsvinden tussen het belang van de openbaarmaking 4  en het belang van: 
- de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
- de inspectie, controle of toezicht door/vanwege bestuursorganen; 
- de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacybescherming); 
- de eerbiediging van het recht van een geadresseerde om als eerste kennis te kun-

nen nemen van de informatie; en 
- het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken 

(rechts)personen en derden. 

Voor wat betreft het OM en de justitiele' politie 5  zijn nadere regels omtrent de toe- 
passing van de Wob neergelegd in de ministeriele circulaire Informatieverstrekking 

1 Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob. 

2 Bijvoorbeeld: de Awb in afdeling 3.5: de Wet RO in de artt. 22 e.v.: en het Wetboek van Strafvorde-

ring de artt. 12f, 30-34, 333 en 435. 

3 Daarnaast zijn er restricties verbonden aan de openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen in 

interne stukken (art. 11 Wob). 

4 E.g. dit is in beginsel het algemene belang van openbaarheid en openbaarmaking: niet het individuele 

belang van de verzoeker. In de praktijk blijkt het te beschermen belang echter toch vaak ten onrechte 

te worden afgewogen tegenover het individuele belang van de verzoeker bij verkrijging. 

5 De circulaire is dus Met van toepassing op de 'administratieve' politie en andere activiteiten. 

29 



door politic en OM' (Stc. 1992, 111). De circulaire geeft een nadere uitwerking van 
bovengenoemde afwegingen. Verzoeken om gegevens van individuele strafzaken 
worden doorgaans alleen beantwoord Indien het een verzoek betreft: 
- van de gewezen verdachte en de belanghebbende om informatie uit processen-

verbaal (PV's) en overige stukken uit het dossier na een sepot; 
- de rechtstreeks belanghebbende die een beklagprocedure ex art. 12 Sv overweegt; 

en 
- degene die slachtoffer is van een strafbaar feit, met het oog op eventuele voeging 

in het strafgeding (voordat de dagvaardiging is uitgebracht). 

Tenslotte is wat betreft de informatieverstrekking aan de media een afzonderlijke 
circulaire Richtlijn Informatieverstrekking en voorlichting door (de justitiele) politie 
en OM aan de media in/over strafzaken' (Stc. 1992, 86) tot stand gebrachti Hierbij 
dient, aldus de circulaire in het concrete geval telkens een afweging plaats te vinden 
tussen het (algemene) belang van informatie en het waarborgen van de publieke 
controle op overheidshandelen enerzijds; en het belang van de richtige opsporing en 
vervolging dan wel het belang van de privacybescherming van betrokkenen (ver-
dachten, slachtoffers, getuigen en aangevers) anderzijds. In concreto betekent dit 
ondermeer dat: 
- geen informatic wordt verstrekt over voorgenomen opsporingshandelingen of over 

strafprocessuele beslissingen waarmee de verdachte nog niet bekend is; 
- de berichtgeving objectief en zakelijk is, en enkel berust op uit onderzoek geble-

ken feiten: zij mag dus geen voorbarige conclusies bevatten, en er worden ook 
geen mededelingen gedaan over de persoonlijke of functionele omstandigheden 
(in het bijzonder gevoelige gegevens als nationaliteit, etnische afkomst of seksuele 
geaardheid) van betrokkenen tenzij die verband houden met het gepleegde strafba-
re felt; 

- geen info wordt verstrekt over persoonsgegevens van de verdachte of de individu-
ele omstandigheden van het geval waardoor de verdachte het risico loopt herken-
baar te worden (dit tenzij de verdachte reeds algemeen bekend is); 

- gcen info wordt verstrekt over gegevens van slachteer(s), nabestaanden, getui-
gen en aangevers waardoor deze het risico lopen dat hun identiteit bekend wordt. 
In de regel wordt volstaan met vermelding van leeftijd, geslacht en woonplaats. 

I Ibidem. De circulaire beperkt zich wat de politie betreft tot het politie-optreden in het kader van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. Optreden in het kader van de openbare orde of de hulp-

verlening, en bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering van de politic valt niet onder de circulaire. 
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2.4 Persoonsregistraties 

Artikel 10 lid 2 van de Grondwet draagt de wetgever expliciet op om uit een oog-
punt van privacybescherming, regelingen te treffen die in het bijzonder betrekking 
hebben op registraties van persoonsgegevens en het gebruik daarvan. I  Deze 
opdracht betreft zowel de registraties en databestanden van privaatrechtelijke organi-
saties als die van publiekrechtelijke organisaties, overheids- en bestuursorganen. 2  

In onderstaande worden de voor ons onderwerp belangrijkste regelingen en regle-
menten beschreven. Het betreft de Wet persoonsregistraties (Wpr: paragraaf 2.4.1), 
de Wet politieregisters (Wpolr: 2.4.2), de CID-regeling 1995 (2.4.3), en de Wet op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv; paragraaf 2.4.4). Elke paragraaf be-
schrijft eerst het toepassingsbereik van de betreffende regeling, en vervolgens de 
gevolgen hiervan voor de interne en externe informatiehuishouding van betrokken 
organen. 

2.4.1 Wet persoonsregistraties (Wpr) 3  

Bereik 
De Wet Persoonsregistraties (Wpr) is de belangrijkste wettelijke regeling voorzover 
het het gebruik van persoonsregistraties betreft. De Wpr is behoudens uitzonderin-
gen, van toepassing op alle persoonsregistraties, zowel de particuliere als de over-
heidsregistraties. Zij doorsnijdt daarmee de bovengenoemde onderscheidingen in 
soorten organisaties: de Wpr is in beginsel op al deze organisaties van toepassing. 
Haar werkingssfeer blijft echter beperkt tot de persoonsregistraties. Dit wil zeggen, 
voorzover het gegevens betreft die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke perso-
nen.4  Andersoortige registraties vallen dus niet onder het Wpr-regime. De wet be-
perkt zich bovendien tot enkel persoonsregistraties: dit wil zeggen 
- een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking heb-

bende persoonsgegevens, 

1 In EU-verband geldt de Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 24 okto-
ber 1995, Publicatieblad EU van 23 november 1995, nr. L 281/31 met een implementatie-termijn van 
drie jaar. 

2 MvT, TK 1975/1976, 13 872, nr. 3, P.  42. 
3 Stb 1988, 665, laatstelijk gewijzigd bij wet van 12 april 1995, Stb 227. 
4 Een registratie van rechtspersonen is dus geen bestand in de zin van de Wpr. 'Herleidbaar' betekent 

overigens niet dat de registratie op personen behoeft te zijn ingedeeld. Ook een kentekenregister is 
een Wpr-register omdat kentekens herleid kunnen worden tot een bepaald individu, namelijk de hou-
der van het kenteken. 
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- die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffen-
de raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd (art. I Wpr). 

Deze combinatie van eisen doet de vraag rijzen wanneer bij een verzameling van 
persoonsgegevens nu sprake is van een registratie in de zin van de Wpr. Deze vraag 
is kortelings onderwerp van debat geweest. Het betrof een bestand bij een Regionale 
Inlichtingen Dienst (RID: zie onder bij de Wiv) van een regiokorps. Het bestond uit 
een combinatie van losse ordners met persoonsgegevens en een tijdelijk bestand aan 
mutatieverslagen in een tekstverwerker. Op basis van de mutatieverslagen en het 
zoekprogramma van de tekstverwerker kon in de ordners naar op personen herleidba-
re gegevens worden gezocht. De rechtbank l  concludeert in navolging van de Regis-
tratiekamer, dat in casu voldoende sprake is van een samenhang tussen ordnergege-
yens, mutatieverslagen en (het zoekprogramma in) het tekstverwerkingssysteem, 
zodat in deze gesproken kan worden van een registratie in de zin van de Wpr. Dit 
ondanks de constatering dat de ordners op zichzelf niet voldoen aan het vereiste van 
voldoende systematische toegankelijkheid. Het Hof 2  en de HR3  onderschrijven de-
ze laatste constatering, maar zijn echter van mening dat de onderlinge verwevenheid 
tussen de persoonsgegevens in de ordners en de tekstverwerkingsbestanden weer niet 
zodanig zijn dat beide tezamen als een register moeten worden aangemerkt. Het 
bestand tan volgens Hof en HR derhalve niet als een registratie in de zin van de Wpr 

worden aangemerkt. 

Wanneer echter wel sprake is van een persoonsregistratie in bovengenoemde zin, is 
de Wpr in beginsel van toepassing. Dit beginsel vindt slechts uitzondering in de in 
art. 2 Wpr limitatief opgesomde gevallen. Het betreft de volgende voor dit onder-

zock relevante registraties: 
- de registratie(s) in het kader van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 

(Wiv); 
- de registratie(s) in het kader van art. 2 van de politiewet en ter uitvocring van de 

politietaak: hierop is de Wet politieregisters (Wpolr) van toepassing; en 
- de registratie(s) bijgehouden ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie 

(Wet Gba). 

Voor alle overige persoonsregistraties die bijgehouden worden in het kader van de 
(interne en externe) informatie-huishouding is de Wpr van toepassing. De Wpr is van 
toepassing op en reguleert daarmee de informatiehuishouding inzake: 

1 Beschikking rechtbank Arnhem, 7 februari 1995. 

2 Gerechtshof Arnhem, 16 januari 1996. 

3 Hoge Raad, 24 januari 1997. 
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- particuliere persoonsregistraties; 
- politiele persoonsregistraties voorzover deze niet onder de Wpolr vallen; 
- persoonsregistraties van de bijzondere opsporingsdiensten; 
- de persoonsregistraties van (alle overige) bestuursorganen; 
- het Justitiele Documentatiesysteem (JDS) van de Centrale Justitiele Documenta-

tiesysteem te Almelo'; 
- het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket Administratie Systeem 

(COMPAS)2 ; en 
- overige gestructureerde dossierverzamelingen bij het OM. 3  

Een en ander heeft verstrekkende consequenties voor de informatie-uitwisseling 
van/met politiele organen, bestuurs(organen) en derden. De Wpr werkt hierbij op 
drie niveaus: de wet zelf kent een complex van rechtstreeks toepasselijke materiele 
bepalingen4  die enkele centrale aspecten van het informatieproces en de informatie-
huishouding regelen. Daarnaast zijn aangescherpte rechtmatigheidsnormen recht-
streeks van toepassing op de registraties van gevoelige gegevens. 5  En voor wat be-
treft het overige wordt de concrete invulling en verbijzondering van de regelgeving 
in beginsel overgelaten aan de betrokken organen in het kader van de zelfregulering. 
Betrokken registratiehouders kunnen aldus zelf bun informatie-huishouding inrichten 
waarin zij een en ander kunnen toesnijden op de (gewenste) werking van de Tespec-
tieve registraties. De Wpr bevat hiertoe een procedure die de aanmelding van deze 
registraties bij de Registratiekamer reguleert. Voor ons onderwerp zijn ondermeer de 
volgende (goedgekeurde) parti•Culiere reglementen en gedragscodes van belang: 

de FENIT6  gedragscode voor persoonsregistraties van de branchevereniging voor 
informatietechnologie; 

- de Privacy-gedragscode voor het bankwezen van de Nederlandse vereniging van 
Banken (NVB); 

- de concept-Gedragscode Persoonsregistraties Verzekeringsbedrijf van het Ver-
bond van Verzekeraars in Nederland.' - 

1 Privacyreglement JDS, Stc 1994, 118. 
2 Modelreglement COMPAS, Stc 1990, 107 en 1990, 182. 
3 Met uitzondering van verzamelingen van strafdossiers: Raad van State no. R02.91.0654, 75-77 Gepu-

bliceerd in Computerrecht 1993/6. 
4 Bijvoorbeeld de artt. 4 t/m 8, 11 t/m 14 en 18. 
5 Besluit gevoelige gegevens. 
6 Fenit staat voor Federatie van de Nederlandse brancheverenigingen voor /nformatietechnologie. De 

Fenit-code is op het moment overigens verlopen. 
7 Deze code is nog niet in werking. 
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Interne informatiehuishouding 
De Wpr geeft regels die rechtstreeks van toepassing zijn op de interne informatie-
huishouding. Interne hoofdregels in dit verband zijn: 
- de opgenomen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor 

de registratie is aangelegd of die daarmee verenigbaar zijn (art. 4 Jo 6 Wpr); 
- binnen de organisatie worden de gegevens alleOn verstrekt aan de personen die 

ingevolge hun taak deze mogen ontvangen (art. 6 lid 2 Wpr) I ; 
- de houder2  van de registratie dient voor voldoende beveiliging te zorgen om on- 

bevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van gegevens tegen te gaan, 
een verplichting die ook rust op de bewerker 3  van de gegevens (art. 8 Wpr); en 

- de houder is schadeplichtig indien gehandeld wordt in strijd met de Wpr-voor- 
schriften en hierdoor schade ontstaat (art. 9 Wpr). 

De Wpr voorziet daarmee nadrukkelijk ook binnen de organisatie in afzonderlijke 
compartimenten van degenen die tot de registratie en de geregistreerde gegevens 
toegang hebben, en degenen waarbij zulks niet het geval is. De uitwerking van een 
en ander wordt aan de betreffende organisatie overgelaten. 

Externe informatiehuishouding 
De informatie-uitwisseling met derden is ook aan restricties onderworpen. Zo dient 
de gegevensinwinning beperkt te blijven tot het doel van de registratie en tot de 
rechtmatig verkregen data, en mogen allccn registraties worden aangelegd waartoe 
het belang van de houder redelijkerwijs aanleiding geeft (art. 4 jo 5 Wpr). De gege-
vensverstrekking aan derden beperkt zich in de regel tot de volgende gevallen (art. 
11 lid 1 Wpr): 
- voorzovcr verstrekking voortvloeit uit het doel van de registratie; 
- indien een wettelijk voorschrift zulks vereist; of 
- indien de gercgistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger hiervoor schriftc-

lijk toestemming hceft verleend. 

Daarnaast is vcrstrekking ondermeer mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek of 
statistiek, en - hetgeen voor ons onderwerp van bijzonder belang is - 'op grond van 
cen dringende en gewichtige reden' (art. 11 lid 2). Dit laatste speelt met name een 
rol indien de politie om persoonsgegevens uit persoonsregistraties van derden ver-
zockt. Verstrekking in deze gevallen vereist altijd een zorgvuldige afweging van het 
belang van de geregistreerde en het belang op grond waarvan men verstrekking 

1 Deze taak moct dit objectief meebrcngen (TK 1986-1987, 19095, nr. 6, p. 47). 
2 E.g. degcne die zeggenschap heeft over de registratie. 
3 E.g. degene die (gcheel of gedeeltelijk) de apparatuur onder zich heeft waarmce de registratie wordt 

gcvoerd. 
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verzoekt. De afweging dient bovendien te geschieden door de (particuliere) registra-
tiehouder: dus bij voorbeeld niet door de politie zelf (hetgeen het onderzoek van de 
politie deels afhankelijk maakt van die derden). Slechts de rechter-commissaris kan 
op grond van het Wetboek van Strafvordering bij een lopend Gerechtelijk Vooron-
derzoek (GVO) informatie verkrijgen zonder dat een particuliere belangenafweging 
hieraan te gronde ligt. 

Voor de informatie-uitwisseling tussen organen/individuen met publiekrechtelijke 
taken onderling, is een bijzondere verstrekkingsregeling te vinden in art. 18 lid 3 
Wpr. Op basis hiervan kan informatie worden verstrekt voorzover deze organen die 
nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dit kan echter alleen op verzoek: het 
actieve aanbieden van informatie is weer niet toegestaan. Dit laatste kan uiteraard tot 
een impasse leiden: degene die over de informatie beschikt kan en mag deze niet 
aanbieden; degene die de informatie niet heeft, weet niet dat hij deze kan/moet vra-
gen. 

Een belangrijke beperking voor alle gevallen van verstrekking is tot slot, te vinden in 
art. 11 lid 3: voorzover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een 
geheimhoudingsplicht geldt, blijft verstrekking achterwege (strafbaarstelling in art. 
272 Wetboek van Strafrecht) 

2.4.2 Wet Politieregisters (Wpolr) 

Bereik 
De Wet Politieregisters is van toepassing op de registers van de politie die worden 
bijgehouden in het kader van de uitvoering van de politietaak ex art. 2 Pw. Voor 
bestanden die buiten deze taak vallen is de Wpr van toepassing. De redenen voor een 
afzonderlijke regeling naast de Wpr zijn drieerlei: 
- het gaat bij politiele activiteiten om gegevens die de geregistreerde niet vrijwillig 

heeft afgestaan en die doorgaans nogal gevoelig zijn; 
- de politie neemt een bijzondere plaats in bij de verhouding tussen burger en over-

heid; en 
- de geregistreerde gegevens staan niet alleen ter beschikking van het registrerende 

politiekorps, maar van de gehele politie. 
Om deze redenen vond de wetgever een bijzondere vorm van privacybescherming en 
een nauwkeurig vastgelegd verstrekkingenregime noodzakelijk. 

Als gevolg hiervan heeft de reguliere politie te maken met twee typen relevante 
wetgeving: de Wpolr voor de persoonsregistraties die worden bijgehouden in het 
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kader van de politietaak ex art. 2 Politiewet, en de Wpr voor de overige persoonsre-
gistraties. 1  Voor alle registers die worden aangelegd dienen bovendien afzonderlijke 
privacyreglementen te worden vastgesteld. 2  Dit brengt de nodige `registratielast' 
mee, zo blijkt. Om hiervan een indruk te geven: een relatief klein regiokorps komt al 
gauw tot de volgende permanente registraties. De Wpolr is van toepassing op: 
- de Bedrijfsprocessen. Registratie (BPS) en/of Multipol, de CID-registraties, de 

herkenningsdienst (HKS)-registratie, de zakenregistratie van het Kabinet, de RID-
registratic voorzover het openbare orde-taken betreft; de technische recherche-
registratie, de registraties van respectievelijk aandachtvestingen, arrestatiebevelen 
en Internationale rechtshulp, de registraties van processen-verbaal en rapporten, 
het register bekeuringsafhandelingssysteem/niet-Wet Mulder-beschikkingen, de 
registratie van het Bureau Financiele Ondersteuning (BF0); de registraties terzake 
van specifieke delicten (inbraakbestrijding, milieudelicten, opkopers- en helings-
bestrijding, recidive, autodiefstallen, verdovende middelen, en dergelijke); en het 
register voor een bedrijveninformatiesysteem en voor te waarschuwen adressen. 

De Wpr is van toepassing op: 
- het BPS- en Multipol-bedrufsvoeringsregister, de Kabinet-persoonsadministratie, 

•de vreemdelingenregistratie, de klachtenregistratie, het postregistratiesystcem, de 
registratie van vergunningen en ontheffingen in het kader van Bijzondere Wetten, 
het Bekeuringsafhandelingssysteem van de Wet Mulder; de milieu-persoonsregis-
tratie, het register van het bedrijfsmaatschappelijk werk, de registratie van beveili-
gingsorganisaties en buitengewone opsporingsambtenaren, de salarisadministratie, 
de finaneiele administratie, dc personeelsregistratie, de planning en control-regis-
tratie, de registraties in het kader van de bestrijding van seksuele intimidatie, de 
werving van nieuw politiepersoneel en de interne veiligheidszorg. 

Interne informatiehuishouding 
De Wpolr, alsmede het aangehangen Besluit Politieregisters (Bpolr), geven regels 
die rechtstreeks van toepassing zijn op de genocmde persoonsregistraties. Voor wat 
betreft de interne informatiehuishouding van de politic gelden hierbij de volgende 
hoofdlijnen: 
- een registratie wordt alleen aangelegd voor een bcpaald doe en voorzover deze 

voor een goede uitvoering van de politietaak noodzakelijk is (art. 4 lid 1 Wpolr); 
- voor elk register moet een reglement worden aangelegd waarin nauwkeurig wordt 

omschreven welke informatie hierin mag worden opgenomen, wie hierover het 

I Daarnaast is Cr zoals we nog zullen zien een derde type regeling, de Wet op de Inlichtingen en Veilig-

heidsdiensten (Wiv). Deze Vett in het bijzonder de registraties van de Regionale Inlichtingendiensten 

(RID's) in het kader van hun BVD-taak. 

2 VgI. art. 9 Wpolr. 
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dagelijks beheer voert, wie rechtstreeks toegang heeft, en aan wie informatie ver-
strekt mag worden (art. 10 Wpolr); dit reglement wordt voor een ieder ter inzage 
gelegd I ; alle betrokkenen bij het register zijn ook verplicht het reglement na te 
leven (art. 11 Wpolr); 

- naast permanente registers kunnen ook tijdelijke registers voor zes maanden wor-
den aangelegd (art. 13 Wpolr jo. art. 8 Bpolr); dit is met name in het belang van 
de (snelle) opsporing; ook voor deze registraties dienen reglementen te worden 
opgesteld en ter openbare inzage te worden gelegd 2 ; 

- de registratiehouder, meestal de korpsbeheerder 3, is verantwoordelijk voor de 
inhoud, het gebruik en de beveiliging van de registers (art. 7 Wpolr); op basis 

• hiervan heeft de korpsbeheerder de algemene zorgplicht dat een ieder binnen de 
organisatie zich aan de respectieve reglementen houdt, en dat ook de beveiliging 
(technisch, organisatorisch, personeel en procedureel) adequaat is; ook bij uitbe-
steding van het register aan een bepaald onderdeel of derden blijft de korpsbeheer-
der verantwoordelijk (art. 7 jo art. 8 Wpolr); 	 • 

- en tenslotte het belangrijkste: de regels voor interne verstrekking binnen de poli-
tieorganisatie zijn, anders dan bij de Wpr het geval is, in beginsel dezelfde als die 
voor de externe verstrekking (zie onder). De Wpolr maakt in principe geen onder-
scheid in verstrekking naar `collega's' van hetzelfde korps en verstrekking naar 
`collega's' van andere korpsen. 

Externe informatiehuishouding 

De Wpolr heeft een ruimere privacybescherming van gevoeliger politiegegevens en 
een nauwkeuriger verstrekkingenregime op het oog. Dit stelt bijzondere eisen aan de 
informatie-inwinning en -verstreklcing aan derden. 
Voor wat betreft de informatie-inwinning kan in het bijzonder worden gewezen op 
het volgende. Persoonsgegevens mogen slechts worden opgenomen indien zij nood-
zakelijk zijn voor het doel van het betreffende politieregister en dan nog alleen als 

deze gegevens rechtmatig verkregen zijn (art. 4 lid 2 Wpolr). Het laatste betekent 
dat, evenals bij de Wpr het geval is, gegevens die niet rechtmatig zijn verkregen niet 
in de registers mogen worden opgenomen. Wat rechtmatige verkrijging is, wordt 
(mede) gereguleerd door het regime dat op de gegevensverzameling van toepassing 
is. Daarenboven mogen alleen gevoelige gegevens als godsdienst, ras, politieke 
gezindheid, seksualiteit en dergelijke worden geregistreerd voorzover deze voor het 

I BPolr, ar. 7. 

2 Voor alle duidelijkheid, in bovengenoemde opsomming zijn de tijdelijke registers nog niet eens ver-

disconteerd. 	• 

3 Voor de regiokorpsen is dit de korpsbeheerder; voor de bestanden van de Centrale Recherche Infor-

matiedienst (CRI) de Minister van Justitie, en voor de marechaussee de Minister van Defensie. 
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doel van de registratie onvermijdelijk zijn en dan alleen nog in aanvulling op andere 
gegevens (art. 5 Wpolr). 

Voor wat betreft de informatie-verstrekking is vooral van Mang dat de Wpolr een 

gesloten verstrekkingenregime kent. De regeling kent twee (of feitelijk drie) niveaus 
van geheimhouding en privacybescherming. 
De basis wordt gevormd door een algemene geheimhoudingsbepaling in art. 30 lid 1 
Wpolr. Krachtens deze bepaling is iedereen die politiegegevens ter beschikking 
krijgt welke onder het regime van de Wpolr vallen verplicht tot geheimhouding 
hiervan. Deze verplichting treft niet alleen de politieambtenaar zelf, maar ook elke 
burger die op grond van een eerdere, legitieme verstrekking door de politic deze 
gegevens heeft verkregen. De geheimhoudingsplicht wordt als het ware met de be-
wuste informatie overgedragen. Doorverstrekking aan anderen welke niet conform 
het verstrekkingenregime van de Wpolr geschiedt, is weer verboden. 
De algehele geheimhoudingsplicht vindt voorts (= niveau twee) slechts uitzondering 
voorzover de Wpolr zelf de betrokkene tot verstrekking van de gegevens machtigt of 
verplicht, of doordat een andere wet in fonnele zin (bij voorbeeld het Wetboek van 
Strafvordering) de geheimhoudingsplicht opzij zet. Een bijzondere uitzonderingsbe-
paling is daarnaast te vinden in art. 3c van de Wet Meldpunt Ongebruikelijke Trans-
acties (Wet MOT) ten aanzien van de informatie-uitwisseling met de banken. 
En tenslotte (= niveau drie), kan alleen informatie worden verstrekt aan de instan-
ties/personen die in art. 14 e.v. Wpolr met name worden genoemd, waarbij boven-
dien onderscheid wordt gemaakt in een verplichting of een bevoegdheid tot verstrek-
king, en in de geoorloofde omvang van de verstrekking. 

In concreto komt dit op het volgende neer. Conform art. 14 Wpolr hebben politiele 
diensten de.verplichting informatie uit de verschillende Wpolr-registers zonder meer 
te verstrekken aan andere politie-instanties. Dit is een verplichting l  tot uitwisseling. 
Informatie achterhouden voor andere politiediensten is dus onrechtmatig (behoudens 
uitzonderingen 2). De informatieverstrekking kan zowel op eigen initiatief van de 
verstrekker als op verzoek van de ontvanger tot stand komen. De verplichte uitwisse-
ling van informatie betreft de volgende politiele diensten: 

1 Deze verplichting is ingesteld om ongewenste compartimentering in politieel Nederland tegen te gaan. 

Het brengt mee dat de verstrekker het informatieverzoek in beginsel niet of slechts marginaal mag 

toctsen. Zic: E. Schreuders. Het gesloten verstrekkingenregime van de Wet Politieregisters, Den Haag: 

Registratiekamer, 1995. 

2 Zie ant. II en 12 BPolr. Dit betreft vooral beperkingen in het kader van de CID-registratie, en ten 

aanzien van registraties die enkel voor een hulpverleningstaak zijn aangelegd. De belangen van ge-

heimhouding (CID) en van privacy (hulpverlening) kunnen dan zwaarder wegen. 
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- de opsporingsambtenaren van de reguliere politie: aan ander personeel (technisch, 
administratief en dergelijke) mag geen informatie worden verstrekt (tenzij zij 
hiervoor in het bijzonder zijn geautoriseerd in het reglement); 

- de leden van de marechaussee ex art. 141 onder 6 Sv voorzover zij een politietaak 
vervullen; 

- de opsporingsambtenaren in dienst van een pub/iekrechtelijk lichaam, en beperkt 
tot voorzover nodig voor het opsporingsonderzoek waarbij zij zijn betrokken: 
hieronder vallen bij voorbeeld de opsporingsambtenaren van de AID, de ECD, en 
de sociale recherche en dergelijke; 

- de opsporingsambtenaren van privaatrechtelijke organisaties indien een categorale 
aanwijzing van de Minister van Justitie of in het incidentele geval, een individuele 
aanwijzing van de OvJ hieraan te gronde ligt, en alleen voorzover zij deze nodig 
hebben voor het opsporingsonderzoek waarbij zij zijn betrokken; hieronder vallen 
bij voorbeeld jachtopzieners en andere onbezoldigde opsporingsambtenaren; 

- de opsporingsambtenaren van de spoorwegpolitie en de luchthavenpolitie van 
Schiphol (art. 9 Bpolr onder b en c); en 

- enkel voor wat betreft het opsporingsregister: alle (andere) ambtenaren die met 
signalering zijn belast of hierbij zijn betrokken. 

Daarnaast zijn politiele diensten gehouden tot verstrekking aan de volgende perso-
nen/instanties, echter enkel indien deze hierom uitdrukkelijk verzoeken. Het slijten 
van inforrnatie kan hierbij in beginsel niet, en - behoudens uitzonderingen (CID-OvJ) 
- evenmin het zelfstandig napluizen van de betreffende registers. Het betreft: 
- aan de leden van het OM op hun verzoek en voorzover nodig voor hun taakver-

vulling (ex art. 15 Wpolr lid 1 onder a); 
- aan burgemeesters, maar beperkt tot voorzover zij deze nodig hebben voor de 

uitgifte van verklaringen van goed gedrag l  dan wel ter uitvoering van de taak als 
hoofd van de politie ter plaatse (= de openbare orde-taak) (onder b); 

- aan de plaatselijke hoofden van politie en de Commissaris van de Koningin in het 
kader van bevoegdheden uit de Wet Wapens en Munitie (onder c en d); en 

- aan de plaatselijke hoofden van politie in het kader van hun bevoegdheden krach-
tens de Wet op de weerkorpsen (inclusief de Beschikking particuliere beveili-
gingsorganisaties). 

1 Zie ook art. 27 Wet op de justitiele documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag (Wet JD). 
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Verder is Icrachtens art. 16 lid 1 verstrekking van enkel de antecedenten l  geoorloofd 
aan/op verzoek van de Minister van Justitie, de rechterlijke macht; de hoofden van 
politie in het kader van de Vreemdelingenwet en de Jachtwet (art. 15 lid 1 onder c jo 
art. 16 lid 1 onder d). En op grond van art. 18 lid 3 Wpolr juncto art. 14 Bpolr krij-
gen bij voorbeeld de Stichting Reclassering, de Kinderbescherming, het Bureau 
Vertrouwensartsen, Slachtofferhulp en de Nederlandse Vereniging van Automobiel-
assuradeuren (NVvA) informatie, echter alleen voorzover deze informatie voor de 
uitocfening van hun taak nodig is? 
Tenslotte bevat de Wpolr nog een regeling die de politie bevoegd maakt om tot 
antecedenten-verstrekking aan slachtoffers/benadeelden van strafbare feiten over te 
gaan (art. 16 onder 2). Dit is geen verplichting maar een bevoegdheid, waarbij in 
tegenstelling tot de voorgaande verstrekkingen telkens een afweging dient te 
geschieden of verstrekking verantwoord is. 3  

In bijlage II vindt u ecn schematisch overzicht van dit verstrekkingenregime. Dit is 
opgesteld door de Raad van Hoofdcommissarissen. 

Een belangrijke inbreuk op het geschetste gesloten verstrekkingenregime aan derden 
betreft de uitzondering van art. 30 lid 1 Wpolr. Verstrekking van politiegegevens is 
ook gcoorloofd indien de uitvoering van de taak met het oog waarop de gegevens 
zijn verstrekt, bekendmaking noodzaakt. Dit laatste is vooral bij verstrekkingen op 
verzock een zelfstandige basis gewordcn om politiegegevens te verstrekken. Voor-
waarde hicrbij is wel dat verstrekking genoodzaakt moet worden door de politietaak 
van art. 2 Pw zelf, te weten de hulpverlening, openbare orde-handhaving en opspo-
ring. Het moet dus primair een politiebelang zijn. De belangen van de ontvanger/ver-
zoeker vomien geen voldoende grond voor de verstrekking. En verder moet bij de 
vcrstrekking afweging plaatsvinden wat betreft de proportionaliteit en subsidiariteit 
van de verstrekking in het licht van de privacyschending. 4  

Tot slot kan ook de geregistreerde zelf, of diens advocaat indien gemachtigd, cen 
vcrzoek doen tot kennisneming van geregistreerde gegcvens. Dit betreft informatie 
of en zo ja, welke persoonsgegevens van hem/haar geregistrecrd staan, wat de her- 

1 Antecedenten betreffen vooral procedurele gegevens, namelijk het felt dal een PV is opgemaakt van 

het verhoor van iemand als vcrdachte; welk strafbaar feit het beeft betroffen; of het PV is doorgezon-

den naar het OM (en zo ja wanneer, en onder welk nummer); en de beslissing van het OM of de straf-

rechter terzake. De inhoud en de tekst van het PV mogen dus niet warden verstrekt of aangegeven. 

2 Zie art. 10 jo 14 BPolr. 

3 Zie HR 5 oktober 1965. NJ 1966, 292 voor de positie van verzekeraars in dit verband. Verzekeraars 

worden nict begrepen onder benadeelden in deze zin. In het kader van art. 30 WpoIR mogen slaebtof-

fers evenmin gegevens aan verzekeraars doorspelen. 

4 Schreuders 1995 op. cit. 
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komst is van deze informatie, en aan wie deze zijn verstrekt. Verstrekking geschiedt 
mondeling en kan achterwege blijven `voorzover dit noodzakelijk is voor de goede 
uitvoering van de politietaak dan wel indien gewichtige belangen van derden daartoe 
noodzaken' (art. 20 jo. 21 Wpolr). Dat kennisneming , heeft plaatsgevonden mag 
overigens weer niet aan derden worden doorgegeven (art. 12 lid 2 Bpolr). 

2.4.3 Regeling voor de Criminele Inlichtingendiensten (CID'en), CID-regeling 
1995 

Criminele Inlichtingendiensten (CID'en), dit wil zeggen politiele eenheden met een 
formele CID-status, hebben tot taak de preventie en opsporing te bevorderen van 
misdrijven die ernstige inbreuk maken op de rechtsorde door: 
- hun ernst of frequentie; of door 
- het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd; en daamaast 
- het achterhalen van de financiele situatie van deze daders. 
CID-eenheden zijn verbonden aan de regiokorpsen van de reguliere politie (= de 
RCID's) en aan het Korps Landelijke Politiediensten (= de NCID als onderdeel van 
de Criminele Recherche Informatiedienst (CRI) van de KLPD) en de marechaussee. 
Enkele bijzondere opsporingdiensten (bij voorbeeld de AID) beschikken ook over 
inlichtingendiensten die als CID'en functioneren. Deze diensten hebben echter niet 
de formele status van CID'en. Indien geen CID-status voorhanden is, kan dit de 
wederzijdse informatie-uitwisseling bemoeilijken. . 

CID'en kennen twee hoofdtypen registraties. Dit betreft een register van zogenaamde 
CID-subjecten I , dit wil zeggen van (rechts)personen die verdacht zijn van genoem-
de misdrijven of in de toekomst vermoedelijk verdacht zullen worden; en daarnaast 
een `grijze veld'-register van (rechts)personen waarvan nog niet vaststaat of deze 
CID-subject zullen worden. De registraties zijn in beginsel aangehangen aan de 
Wpolr en Bpolr. Hieromtrent is een voorontwerp van wet in circulatie, waarin sprake 
is van een andere naamgeving voor deze registraties. Belangrijk is voorts dat naast 
de genoemde twee hoofdregistraties de CID ook beschikt over een informantenregis-
ter. Zelfs leden van het OM zien ervan af verstrekkingen daaruit te vorderen. Voor 
de verdere interne en externe informatiehuishouding der registraties is een afzonder-
lijk reglement tot stand.gebracht. 2  

1 E.g. de CID-subjectenindex (CIDSI) genoemd. 	 . . 

2 Regeling van de Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie houdende,de vast-
stelling van regels met betrekking tot de samenwerking, werkzaamheden en inrichting van criminele 
inlichtendiensten. Staatscourant 31 maart 1995. 
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In het algemeen dienen alle CID'en eenzelfde uniforme wijze van registratie en 
omgaan met CID-informatie te hanteren (art 3 jo 4 Reglement). In het onderzoek van 
de Enquete-commissie opsporingsmethoden (Commissie van Traa) I  komt echter tot 
uiting dat dit geenszins het geval is. Registraties willen nogal eens verschillen. 
Verder kan over de subjectregistratie het volgende warden gezegd. 
- de CID-subjectregistratie kan gegevens bevatten over drie categorieen: de CID-

subjecten zelf2 ; de (rechts)personen die met die CID-subjecten in contact staan en 
ook alleen voorzover deze daarmee in contact staan 3; en over politiele ambtena-
ren voorzover dit van belang is voor de behandeling van de CID-gegevens 4; 

- voor gevoelige gegevens inzake CID-subjecten (ras, levensovertuiging, gods-
dienst, seksualiteit en dergelijke) is een afzonderlijke regeling getroffen waarbij 
ook een indicatie van de betrouwbaarheid en de vermelding van de ambtelijlce 
bron moet worden gegeven; 

- de CID-subjectregistratie dient elk jaar te worden geschoond; gegevens die niet 
langer noodzakelijk zijn voor het doe van het register moeten direct en in ieder 
geval na verloop van vijf jaar na de laatste datum van opname worden vemietigd. 
Vernietiging worth doorgegeven aan degenen aan wie in de tussentijd dergelijke 
CID-informatie is verstrekt. 

Op de grijze veld-registratie is het volgende van toepassing: 
- de `grijze veld'-registratie is wat betreft opgenomen gegevens beperkter (art. 17 

Reglement): hierin kunnen &leen de grijze-veld-subjecten zclf en de behandelende 
politieambtenaren worden opgenomen, niet dc 'contacten'; van grijze veld-subjec-
ten worden 'ten hoogste' gegevens over personalia en uiterlijk, alsmede de re-
den/datum van opneming in het register opgenomen; 

- de grijze veldregistratie wordt elke zes maanden geschoond en de gegcvens bin-
nen zes maanden na datum van de eerste opname verwijderd, tenzij voldoende 
samenhang bestaat om het betreffende grijze veld-subject in de CID-subjectregis- 

I Inzake Opsporing, rapport van de Parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden (Commisssie 

Van Traa) Tk 1995-1996, 24 072. 

2 CID-subjecten: 

- gegevens over de persoon: onder andere personalia en/of rechtspersoonsgegevens, nationaliteit, 

woon- en verblijfplaats(en), opleiding en berocp. uiterlijk en karaktereigenschappen, persoonlijke 

omstandigheden en levenswijze; 

- gcgevens over relevante omgevingsaspecten: contacten en contactadressen; bewegingen, communi-

catie en vervoermiddelen; en 

- gegevens over de criminele activiteiten: welke activiteiten, modus operandi. 

3 Inclusicf de aard van de contacten en de reden waarom ze geregistreerd worden. 

4 Het betreft alleen (voor)naam, en de gebruikelijke organisatie, rang- en functie-aanduidingen. Voor de 

goede orde, in CID-registraties kunnen politiele ambtenaren uiteraard ook anders voorkomen, bijvoor-

beeld als CID-subject of als 'contacthebbee zelf. 
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tratie op te nemen; dat zulks heeft plaatsgevonden wordt eveneens doorgegeven 
aan degene aan wie in de tussentijd grijze veld-informatie is verstrekt. 

De CID-registratie bevat verder, naast de CID- en grijze veld-subjecten ook informa-
tie over begin en einde van CID-acties en de codenamen van de CID-informanten. 

Interne informatiehuishouding 
Voor wat betreft de interne informatiehuishouding van CID'en gelden de volgende 
hoofdlijnen. 
- Rechtstreekse toegang tot de CID-subjectregistratie is voorbehouden aan drie met 

name genoemde categorieen van medewerkers: te weten, de aangewezen ambtena-
ren met formele CID-status, zowel die van het eigen korps, als die van de andere 
korpsen; de daartoe aangewezen misdaadanalisten; en personen die met de techni-
sche werkzaamheden zijn belast; binnen de (R)CID'en zelf is in de praktijk meest-
al sprake van volledige openheid omtrent de registratiegegevens. 

- En verder dienen alle CID-registraties genoegzaam te worden beveiligd. Het re-
glement schrijft in deze voor: afzonderlijke en beveiligde CID-ruimten met toe-
gang voor niet CID-ers alleen onder begeleiding; CID-informatie mag niet zonder 
toestemming uit deze vertrekken worden meegenomen of vermenigvuldigd; bevei-
liging van bestanden midde1s gebruikersnaam en wisselende wachtwoorden; be-
veiliging tegen geautomatiseerde inbreuken van buitenaf; en afdoende vernietiging 
van informatiedragers na gebruik. 

Externe informatiehuishouding I 
De externe informatiehuishouding van RCID'en betreft twee niveaus. De uitwisse-
ling met politieambtenaren binnen het eigen werkgebied van de RCID; en die met 
politiefunctionarissen daarbuiten. 
Het regime van `externe' verstrekking binnen het eigen regiokorps •volgt op hoofdlij-
nen de Wpolr in de artt. 14 en 15 (zie eerder: de verplichting tot informatie-uitwisse-
ling). Art. 11 Bpolr bevat hierop echter enkele uitzonderingen. Indien het een CID-
subject en gegevens uit een CID-register betreft kan verstrekking worden geweigerd. 
Daarnaast kunnen bij verstrekking beperkingen aan het gebruik van de gegevens 
worden gesteld, ondermeer uit een oogpunt van informanten- of bronbescherming. 
Gangbaar zijn de volgende codes van bruikbaarheid / toegestaan gebruik: 
- de CID-informatie kan niet worden gebruikt: code 00; 
- de CID-informatie is alleen te gebruiken na consultatie van de afzender: code 01; 
- de CID-informatie is operationeel te gebruiken, zij het dat de afzender niet 

kan/mag worden vermeld: code 10; en 
- de CID-informatie is operationeel te gebruiken: code 11: 
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In de praktijk, zo wijst de Enquetecommissie opsporingsmethoden (de Commissie 
Van Traa) uit, geschiedt de wijze van verstrekking nogal wisselend: verstrekking 
geschiedt soms enkel door de chef RCID, soms enkel door de administratief-recher-
cheurs op de RCID of de analisten, soms (ook) door de informantenrunners zelf. 
Verstrekking geschiedt mondeling, via een door de CID opgemaakt PV of via de 
zogenaamde 4 maal 4-informatierapporten. 

Elke verstrekking wordt in beginsel zelf ook geregistreerd, dit met uitzondering van 
de verstrekking aan de CID-rechercheurs en de CID-misdaadanalisten zelf (art. 14 
Reglement), I  Deze registratie bevat de identiteit van de ontvanger, de datum en het 
doel van de verstrekking, en een omschrijving van dc verstrekte gegevens. Eike 
aantckening wordt twee jaar bewaard. 

Externe informatiehuishouding 11 

Buiten het eigen wcrkgebied van de (R)CID is te onderscheiden in (andere) RCID'en 
en de NCID bij de CRI, en overige instellingen. 
Voor wat betreft andere CID'en geldt de hoofdregel van art. 3 jo 4 reglement: 
CID'en werken in volledige openheid met elkaar samen, zowel wat betreft de onder-
tinge informatievoorziening als die aan de NCID. Informatie worth Igevraagd en 
ongevraagd' onderling uitgewisseld indien dit van belang is voor de opsporing en 
preventie van misdrijven binnen de taakstelling van de CID. RCID'en hebben een 
kennisgevingsplicht ten aanzien van de NCID wat betreft CID-informatie van lande-
lijke betekenis, de personalia en bedrijfsgegevens van CID-subjecten, de CID-acties 
en de codes van de personalia van de CID-informanten. 

Wat betreft de verstrekking aan overige instellingen volgen CID'en op hoofdlijnen 
het geschetste regime van de Wpolr en Bpolr, inclusief de bovengenoemde weigerin-
gen en beperkingen. De CID-regeling 1995 verbindt hieraan echter nog bepaalde 
extra eisen (art 12 CID-regeling 1995). Zo kan de schriftelijke verstrekking van CID-
gegevens (PV's, informatierapporten) enkel worden verstrekt via de (R)CID van de 
ontvanger/ontvangende instantie. Bij een mondelinge verstrckking dient de verstrek-
kcr zich eerst te vergewissen van de identiteit en informatiegerechtigheid van de 
aanvrager/ontvanger, en client de mondclinge verstrekking schriftelijk te worden 
bevestigd. Van clke verstrekking buiten het eigen werkgebied dient een afschrift te 
worden gezonden naar de CRI. Verder geldt ook hier de eis van vastlegging van de 
verstrekking. 

I Deze worden als de 'vaste gcbruikers' bestempeld. Overigens dient elke verstrekking aan de derde 

categorie van directe toeganghebbende (de techneuten) dus wel te worden gercgistreerd. 
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2.4.4 Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) 

Een laatste regeling die voor de persoonsregistratie bij de politie van belang is, be-
treft de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Onder de regiokorpsen 
van de reguliere politie ressorteren ook afdelingen die zich bezighouden met werk-
zaamheden in het kader van de staatsveiligheid en activiteiten ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het betreft de zogenaamde Regionale Mulch-
tendiensten (RID'en), I  Organisatorisch ressorteren deze afdelingen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder, maar onder die van de korpschef (art. 
18 Wiv lid 1). Wat betreft hun inlichtingenwerkzaamheden staan zij echter onder 
verantwoordelijkheid van het hoofd van de BVD (lid 2). 

De Wiv kent in de am. 16 en 17 een eigen regime wat betreft de informatiehuishou-
ding. Op basis hiervan is voor de BVD een eigen privacyregeling tot stand gebracht 
die ook voor RID'en gelden, althans voorzover hun activiteiten betrekking hebben 
op inlichtingenwerk ten behoeve van de BVD. De privacyregeling ziet er op hoofd-
lijnen als volgt uit; 
- krachtens art. 4 Jo 5 Privacyreglement BVD wordt een registratie slechts aange-

legd indien dit noodzakelijk is voor de BVD-taak en voor een bepaald doel, en 
kan de registratie enkel persoonsgegevens bevatten die voor dat doel noodzakelijk 
zijn; • 

- een registratie wordt pas in gebruik genomen indien een reglement hiervoor is 
opgesteld, tenzij dringende reden van staatsveiligheid directe ingebruikneming 
noodzakelijk maken; 

- de artt. 7 Jo 8 Privacyreglement BVD regelen welke gegevens mogen worden 
opgenomen, en een in de registratie opgenomen gegeven dient een indicatie te 

• bevatten omtrent de mate van betrouwbaarheid; 
- verder kunnen alleen persoonsgegevens worden opgenomen die rechtmatig zijn 

verkregen; van belang hierbij is dat RID-ambtenaren indien zij BVD-werk ver-
richten &en opsporingsambtenaren zijn, en hierbij dus ook geen gebruik kunnen 
maken van opsporingsbevoegdheden bedoeld voor de opsporing van strafbare 
feiten (art. 20 Wiv). RID'ers ontlenen hun bevoegdheden aan de algemene be-
voegdhedenregeling van de BVD. 

Interne en externe informatiehuishouding 	 - 

Wat betreft de informatie-uitwisseling met anderen is sprake van hoofdzakelijk 
eenrichtingsverkeer. Krachtens art. 15 Wiv is voor de data- inwinning de BVD be- 
voegd zich tot alle anderen (overheidsorganen, overheidsdiensten, ambtenaren of 

1 Voorheen was de benaming Politiele Inlichtingendienst (PID'en) in zwang. 
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`een ieder') te wenden voor informatie. Dit geldt ook voor houders van registraties, 
indien dit noodzakelijk is voor de screening in het kader van de aanstelling van 
betrokkene in een vertrouwensfunctie, of in de door de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie voorgeschreven gevallen (art 17 lid 1). Deze regeling prevaleert 
boven de bijzondere verstrekkingsregimes in bij voorbeeld de Wpr en Wpolr (inclu-
sief CID). En verder kunnen alle opsporingsambtenaren van politie en marechaussee 
ten alle tijde informatie die zij van belang vinden voor de werkzaamheden van de 
RID/BVD aan hen doorgeven (art. 22 lid 2 Wiv). 

Omgekeerd is voor de data-verstrekking sprake van een algehele geheimhoudings-
plicht en een uitputtende verstrekkingsregeling in de artt. 16 en 17 Wiv die de ver-
strekking van BVD-gegevens aan banden legt. Gegevens van BVD-registers worden 
allean verstrekt: 
- indien dit noodzakelijk is voor de BVD-taak zelf (art. 16 lid 1 Wiv); 
- en voor verstrekking aan anderen dan overheidsorganen is bovendien voorafgaan-

de machtiging van de Minister van Binnenlandse Zaken noodzakelijk (lid 2). 

Voorts geldt voor `eenieder' die betrokken is bij uitvoering van de Wiv dat hij/zij tot 
geheimhouding is verplicht, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking 
noodzaakt (art. 23 Wiv). Deze geheimhoudingsverplichting loopt ook door nadat zijn 
betrokkenheid is beeindigd. Ook ambtenaren die als getuige of deskundige moeten 
optreden in cen strafzaak kunnen alleen van deze geheimhoudingsplicht worden 
ontslagen voorzover hij/zij daartoe door de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie wordt gemachtigd (art. 24 Wiv lid 2). 

Op deze uitputtende regeling zijn slechts twee inbreuken mogelijk. In de eerste 
plaats is een belangrijke uitzondering te vinden in art. 24 Wiv lid I. Een ambtenaar 
die betrokken is bij de uitvoering van de Wiv heeft een geheimhoudingsplicht die 
echter niet geldt tegen degene aan wie hij (on)middellijk ondergeschikt is of indien 
hij door zijn baas hiervan wordt ontslagen. Dit is van belang omdat RID-afdelingen 
bij de politie soms organisatorisch worden ondergebracht onder de korpschef of 
diens staf zelf, maar soms ook onder het hoofd van de tactische recherche. Jegens 
deze laatste is zo'n RID dus niet tot algehele geheimhouding verplicht. 
In de tweede plaats heeft, ondanks dat de Wiv hierin zelf niet voorziet, de recht- 
spraak in het licht van art. 8 EVRM bepaald dat de Wiv-regeling buiten toepassing 
moet blijven indien de geregistreerde zelf om inzage in de eigen dossiers verzoekt. 
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Op grond van de Wob is dan inzage mogelijk. I  Dit geldt echter weer niet voor ande-
ren. 2 

2.5 Conclusie 

De regelgeving inzake de privacy en de informatie-uitwisseling met derden heeft op 
verschillende niveaus betrekking. In het voorgaande zijn drie niveaus aan de orde 
gekomen: het niveau van de individuele grondrechten, het niveau van de organisa-
ties, en het niveau van de persoonsregistraties. 

Op het niveau van de grondrechten is vastgesteld dat het recht van burgers op priva-
cy is verankerd in de artt. 8 EVRM, 17 IVBPR en 10 Grondwet, en dat dit recht 
tevens de juridische basis vormt voor het recht op vertrouwelijke en prive informa-
tie-uitwisseling met derden. De informatie-uitwisseling met derden die in het open-
baar plaatsvindt wordt weer gewaarborgd door het recht op vrije meningsuiting ver-
ankerd in de artt. 10 EVRM, 19 IVBPR en 7 Grondwet. 

Op het niveau van de organisaties blijken globaal vier aspecten (mede) bepalend te 
zijn voor de vraag op welke wijze het organisaties vrij staat bun informatiehuishou-
ding naar believen in te richten. Het vigerende juridische regime varieert naargelang 
de organisatie (a) een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezit; al 
dan niet (b) een bestuursorgaan en/of (c) een opsporings- en vervolgingsorgaan be-
treft; dan wel indien de organisatie al dan niet (d) onder de werkingssfeer .van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) valt. In het kort kan hierover het volgende 
worden vermeld. 
Bij (zuiver) privaatrechtelijke rechtspersonen bestaat een grote mate van autonomie 
ten aanzien van de inrichting van de informatiehuishouding. Dit geldt veel minder 
voor publiekrechtelijke - en bestuursorganisaties. In het bijzonder de opsporingsorga-
nisaties kennen niet of nauwelijks vrijheid in deze. De inwinning, het beheer en de 
verstrekking van gegevens aan derden wordt geleidelijk sterker en nauwkeuriger aan 
wettelijke regels gebonden: hetgeen tevens correspondeert met (de omvang van) de 
wettelijke geheimhoudingsverplichtingen van/voor deze organisaties en hun indivi-
duele medewerkers. Wat betreft de verstrekking aan de burger maakt de Wob hierop 
weer een uitzondering voor overheidsorganisaties in bepaalde gevallen. 
Voor ons onderwerp is verder van belang dat de reguliere politie en reguliere politie-
activiteiten onder verschillende juridische regimes kunnen ressorteren. De politie is 

1 RvS 9 juni 1994, AB 1995/238. 
2 RvS, no R01.93.087. 
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een publielcrechtelijke rechtspersoon dat nu eens functioneert als bestuursorgaan, dan 
weer als opsporingsorgaan. De demarcatie tussen `administratieve' en Justitiele' 
politie is van oudsher gelegd bij de verdenking zoals bedoeld in art. 27 Sv. Deze 
demarcatie staat echter recent onder druk. 

Persoonsregistraties - het derde niveau - vormen doorgaans een centraal onderdeel in 
de informatiehuishouding van veel organisaties. Wat betreft de regelgeving inzake 
persoonsregistraties blijken vier regelingen van belang: de Wet Persoonsregistraties 
(Wpr), de Wet Politieregisters (Wpolr), het Reglement voor de Criminele Inlichtin-
gendiensten (CID), en de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). 
De Wpr vorint hierin de basis. Zij doorsnijdt bovengenoemde organisatorische dis-
tincties in de zin dat ze voor die persoonsregistraties van toepassing: zowel die 
welke gehouden worden door particulieren/privaatrechtelijke organisaties, als die 
welke gchouden worden door de overheid. De werkingssfeer is echter beperkt tot 
enkel persoonsregistraties: dit wil zeggen, registraties met gegevens die herleidbaar 
zijn tot natuurlijke personen. Andere data-verzamelingen vallen hierbuiten. De Wpr 
bevat verder enkele materiele voorschriften die rechtstreeks van tocpassing zijn voor 
de interne en externe informatiehuishouding van betrokken organen. Intern moet de 
toegang tot de registratie en de geregistreerde gegevens beperkt zijn/blijven (artt. 6 
Jo 8 Wpr). De vergaring en het gebruik van gegevens mag alleen in overeenstem-
ming met het doe van de registratie, en de gegevens mogen ook alleen op rechtmati-
ge wijze worden verlcregen (ant. 4 tot en met 6 Wpr). De verstrekking van gegevens 
aan derden is aan banden gelegd c.q. enkel toegestaan bij de door de wet met name 
genoemde gevallen en afwegingen (ant. 11 Jo 18 Wpr). 

De Wpolr is een lex specialis ten opzichte van de Wpr. De Wpolr is van toepassing 
op persoonsregistraties van de reguliere politie die worden bijgehouden in het kader 
van art. 2 Politiewet. Voor persoonsregistraties die door de politic niet in het kader 
van art. 2 Pw worden bijgehouden, blijft de Wpr van toepassing. De Wpr blijft even-
eens onverkort van toepassing voor de persoonsregistratie van bijzondere opspo-
ringsdiensten. 
De Wpolr stelt uit een oogpunt van privacygevoeligheid bijzondere eisen aan de 
inwinning, het beheer en de verstrekking van politiegegevens. Een en ander is door 
de bank genomen strikter. Wat betreft de verstrekking kent de Wpolr zelfs een geslo-
ten verstrekkingenregime: verstrekking is niet toegestaan tenzij nadrukkelijk door de 
wet zelf daartoe gemachtigd of verplicht, en alleen in de omvang die de wet hieraan 
toekent. Daarbuiten geldt een algemene geheimhoudingsverplichting voor iedereen 
(ook niet-politiemensen) die op enigerlei wijze met politiegegcvens te maken krij-
gen. Een belangrijke verstrekkingsregel in dit verband betreft dan de onderlinge 

verplichting tot informatie-uitwisseling van opsporingsambtenaren met andere op- 
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sporingsambtenaren. Daarnaast gelden bijzondere regels voor verstrekking aan on-
dermeer bijzondere politiediensten, het openbaar ministerie en het bestuur. 

De persoonsregistraties van de Criminele (CID'en) en Regionale inlichtingendien-
sten (RID'en) tenslotte, kennen eigen juridische regimes. Voor de CID'en is dit 
ondermeer geregeld in de Wpolr, het aangehangen Besluit politieregisters (Bpolr) en 
sinds 1995 de CID-regeling; voor de RID'en is dit geregeld in de Wiv. 
In vergelijking tot de Wpolr is in beide gevallen sprake van een nog geslotener 
(CID) dan wel vrijwel geheel gesloten (Wiv) verstrekkingenregime. Krachtens het 
Bpolr en de CID-regeling 1995 kan ook de verstrekkingsverplichting van CID-gege-
yens aan opsporingsambtenaren/niet CID-ers opzij worden gezet dan wel aan restric-
ties worden onderworpen (vgl art. 14 Bpolr). De RID'en verstrekken gegevens enkel 
alleen indien de eigen BVD-taak hiertoe noopt (art. 16 Wiv). 
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3 Sociaal verschijnsel, typologie en omvang 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de informele informatie-uitwisseling benaderd vanuit een 
juridische invalshoek. Het onderwerp leent zich echter ook voor een andere benade-
ring. In dit hoofdstuk wordt informatie-uitwisseling meer vanuit de sociaal-weten-
schappelijke invalshoek bezien. Informele informatie-uitwisseling wordt hierbij 
gezien als een specifieke vorm van sociale interactie tussen groepen opsporings-
functionarissen en burgers. 
De indeling van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.2 is de aandacht gericht op 
het proces van groepsvorming in de sociale ruimte, en de compartimentering van 
communicatie tussen groepen die hiervan het gevolg is. Hierbij zal onderscheid 
worden gemaakt naar compartimenterings-processen op basis van reguliere sociale 
verbanden en in compartimentering op basis van regelgeving. Tevens wordt onder-
scheiden in formele, geoorloofde compartimenten en informele, ongeoorloofde vor-
men. 
Paragraaf 3.3 tracht vervolgens tot een typologie van de informele vormen van infor-
matie-uitwisseling te komen. Deze typologie vormt tevens de basis voor het verdere 
vervolg van dit onderzoek. In paragraaf 3.4 wordt daarna gepoogd een eerste schat-
ting van de omvang van het verschijnsel te doen. Deze paragraaf is mede gebaseerd 
op de onderzoeksgegevens uit het dossieronderzoek en de gevoerde vraaggesprek-
ken. Het geheel wordt tenslotte besloten met een korte conclusie (paragraaf 3.5). 

3.2 Compartimentering 

3.2.1 Compartimentering als gevolg van sociale verbanden 

Mensen leven doorgaans in min of meer vaste sociale verbanden. Met deze verban-
den of groepen weten zij zich verbonden, en aan het lidmaatschap van de groep 
ontlenen zij mede bun identiteit. In de praktijk betreft het doorgaans meerdere socia-
le verbanden door elkaar been. Het gezin, de familie, de vriendenkring, de vereni-
ging, de buurtgenoten, de collega's van het werk, de mede-landers: in wisselende 
cirkels van nabijheid situeren zij zich om het individu been. 
Sociale verbanden betekenen per definitie echter ook uitsluiting. Tussen de leden en 
de niet-leden wordt immers een grens gelegd. De leden zijn de inner circle, de inge- 
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wijden, en daarrnee de geprivilegieerden. De niet-leden staan erbuiten en worden 
alleen al om deze reden als minder-geprivilegieerd beschouwd. 
Sociale verbanden kenmerken zich ook door het felt dat zij intern vaak een eigen 
vertoog (gaan) voeren. Underling is sprake van grote transparantie. Men ontwikkelt 
hierin eigen onderwerpen, eigen herkenningstekens en eigen vormen van interactie 
en communicatie. De transparantie ten opzichte van de buitenwereld, de niet-leden is 
van veel minder niveau. Met niet-leden wordt minder gecommuniceerd. En indien 
men al met niet-leden communiceert, gebeurt dat doorgaans op een oppervlakkiger 

of formeler niveau. 
Sociale verbanden brengen daarmee (ook) een zekere compartimentering in de vrije 
interactie en communicatie van het individu. Dergelijke compartimenten kunnen 
vanuit een oogpunt van informatie-uitwisseling cenvoudig worden getypeerd als min 
of meer vaste kringen van personen die voor het betrokken individu `gerechtigd' zijn 
tot bepaalde typen van informatie, waar met betrekking tot deze informatie sprake is 
van onderlinge transparantie, en waarmee het individu ook bij voorkeur deze infor-
matie uitwisselt. 

Met uitzondering van wellicht enkele gelsoleerd levende sekten, zijn communicatie-
compartimenten nooit waterdicht. Het individu ziet zich van tijd tot tijd genoodzaakt 
met mensen van buiten het compartiment te communiceren. De compartimentering 
brengt evenwel mee dat deze communicatie doorgaans ook is genormeerd. Het com-
partiment van ingewijden bepaalt immers mede welke onderwerpen `veilig' naar 
buiten mogen worden gebracht, tot hoever het individu hierin mag gaan, en op welke 
wijze en wanneer zulks mag gebeuren. Een compartiment dat toestaat dat alle interne 
informatie in extenso over de straat rolt, zal vrij snel ophouden te bestaan. Er is 
immers niets wat de leden nog onderscheidt en verbindt. 

Afhankelijk van de concrete communicatie van het individu kunnen aldus twee ni-
veaus van informatie-uitwisseling met derden ontstaan: de formele, door het compar-
timent genormeerde en geautoriseerde vormen van communicatie met derden, en de 
informele, niet-geoorloofde vormen. De laatste vorm van informatie-uitwisseling kan 
het individu uiteindelijk in conflict brengen met andere leden van het eigen compar-
timent. 

3.2.2 Compartimentering door middel van regelgeving 

Regelingen als de onderhavige privacy-regelingen in ruimste zin, kunnen eveneens 
als een vorm van sociale compartimentering van informatie en informatie-uitwisse- 
ling worden opgevat. De privacy-regelingen hebben immers mede tot gevolg dat een 
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onderscheid wordt aangebracht tussen de kring van personen die op enigerlei wijze 
wel gerechtigd is tot de genoemde informatie en communicatie, en de anderen bij 
wie dit niet het geval is. De regeling definieert een kring van ingewijden versus niet-
ingewijden, en binnen het compartiment van de ingewijden is doorgaans sprake van 
transparantie. Extern, in de informatie-uitwisseling met derden, wordt de communi-
catie (zeer) beperkt, en wordt tot in detail vastgelegd over welke onderwerpen, wan-
neer en tot welke extenso over een en ander mag worden gesproken. De regeling 
stelt met deze formeel-geautoriseerde vormen van informatie-uitwisseling als het 
ware tevens de informele, verboden (vormen van) informatie-uitwisseling met der-
den vast. 

- Formele en informele compartimenten 

De compartimentering die door regelgeving tot stand wordt gebracht doorkruist ver-
schillende compartimenteringen in de sociale sfeer. De politieagent of registritie-
functionaris, die in beginsel alleen met andere gerechtigden mag spreken, is immers 
ook nog steeds lid van een gezin, een familie, een vriendenkring. En hij heeft ook 
nog steeds andere collega's dan degene die tot de informatie gerechtigd zijn. 
Voorzover de informatie-uitwisseling binnen deze sociale compartimenten in strijd is 
met de regelgeving, wordt deze vanuit het perspectief van de regeling als informeel 
of illegaal gedefinieerd. Echter alleen vanuit het perspectief van de regeling: vanuit 
het perspectief van het betreffende sociale compartiment is dit geenszins het geval. 
De informatie-uitwisseling kan zo bezien volstrekt legitiem zijn. 
Om deze reden is daarom op voorhand te verwachten dat de informele informatie-
uitwisseling vanuit regel-perspectief in veel gevallen betrekking zal hebben op de 
communicatie die plaatsvindt binnen deze `informele' compartimenten in de sociale 
steer. De andere leden van het sociale compartiment.zullen het voorgeschreven zwij-
gen van hun medelid in lang niet alle gevallen kunnen waarderen. Het lid staat dan 
zwart-wit geredeneerd voor de keuze: ofwel dit zwijgen te doorbreken, ofwel door 
de sociale groep te worden uitgestoten. 

33 Typologie 

3.3.1 Typologie vanuit compartimenten 

Kan nu op basis van een onderscheid in informatie-compartimenten wellicht. een 
typologie worden ontwikkeld die voor het verdere verloop van dit onderzoek als 

• basis kan dienen? 
Hierbij stuiten we echter direct op problemen, zo blijkt. De verschillende privacy- 
regelingen creeren niet een informatie- en communicatie-compartiment, maar ver- 
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schillende compartimenten: soms ook binnen een en dezelfde organisatie. Dit aspect 
wordt direct duidelijk indien men de verschillende regelingen inzake de persoonsre-
gistraties (Wpr, Wpolr, CID-regeling, Wiv) nog eens afzet tegenover de betrokken 
organisaties. 

Politie -compartimenten 

Alleen al de reguliere politie die in dit onderzoek centraal staat, komt strikt genomen 
tot zeven verschillende informatie- en communicatie-compartimenten. Het betreft: 
I. het compartiment van de RCID-afdeling zoals beheerst door de CID-regeling; 
II. het compartiment van de RID-afdeling voorzover het BVD-taken betreft en 

zoals beheerst door de Wiv; 
III. het compartiment van de RID-afdeling voorzover het openbare orde-taken be-

weft en zoals beheerst door de Wpr; 
IV. het compartiment van de andere politie-afdelingen voorzover sprake is van een 

persoonsregistratie en deze is aangelegd in het kader de politietaak ex art. 2 
Pw; dit compartiment wordt beheerst door de Wpolr; 

V. het compartiment van de andere politie-afdelingen voorzover sprake is van 
andere persoonsregistraties: dit compartiment wordt weer beheerst door de 
Wpr; 

VI. het compartiment van de overige informatie en dataverzamelingen die worden 
verzameld in het kader van de hulpverlening- en openbare orde-taak van de 
politic: dit compartiment wordt ondermeer beheerst door verschillende bestuur-
lijke regelingen (Awb en dergelijke) en valt onder gezag en toezicht van het 
bestuur; en 

VII. het compartiment van de overige informatie en dataverzamelingen die worden 
verzameld in het kader van de opsporingstaken: dit compartiment wordt on-
dermeer beheerst door regelingen die de opsporing reguleren (Wetboek van 
Strafvordering, bijzondere opsporingswetten, en dergelijke) en staat onder 
gezag/toezicht van het Openbaar Ministerie. 

Vanuit elk van de verschillende compartimenten wordt gecommuniceerd met derden. 
En deze informatie-uitwisseling kan vanuit het perspectief van de regeling zowel 
formeel als informeel, zowel geoorloofd als ongeoorloofd zijn. 

`Derden' betreffen dan in de eerste plaats de politiecollega's binnen het eigen regio-
korps, maar buiten het betreffende informatie-compartiment. De informele informa-
tie-uitwisseling heeft in eerste instantie al betrekking op de niet-geautoriseerde com-
municatie van politiemensen onderling (type l). 
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`Derden' kunnen echter ook personen/instanties van buiten de politieorganisatie be-
treffen. Deze laatsten kunnen grofweg in vier categorieen worden ingedeeld, te we-
ten de informatie-uitwisseling met: 
- particulieren/individuen (type 2); 
- particuliere of privaatrechtelijke organisaties (type 3); 
- publielcrechtelijke of bestuurlijke organisaties (type 4); en 
- andere opsporings- en vervolgingsorganisaties (type 5). 

Aldus zou vanuit de politie en diens partners bezien al een typologie kunnen worden 
ontwikkeld waarbij sprake is van zeven verschillende informatie-compartimenten 
met in totaal vijf mogelijk hoofdvormen / partners per compartiment. Dit laat nog 
onverlet de compartimenteringen bezien vanuit het perspectief van de bijzondere 
opsporingsdiensten, op wie dit onderzoek eveneens betrekking heeft. 
In figuur 3.1 wordt door middel van een grafische weergave getracht een en ander te 
verduidelijken. Omwille van de eenvoud is de figuur beperkt gebleven tot de com-
partimenten inzake de persoonsregistraties (politiecompartimenten I t/m V). 

Figuur 3.1 - Compartimenten van persoonsregistraties 

overlgen /privaatrechtelipce 
(rechts)personen 

NORNEMEEMBNESESSESI 

wastakinarest. 

wet j.d 1 	1 wpr 

OM --"'"'"1 ,------1"' .°v- BOD'en 

bestuur 
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Beperkingen 
Een benadering vanuit een typologie van compartimenten mag wellicht interessant 
zijn. Voor het doel van dit onderzoek schiet dit echter tekort. De benadering is te 
weinig discriminatoir. Dit is met een simpel voorbeeld eenvoudig te illustreren. Stel 
dat vanuit het CID-compartiment informatie wordt uitgewisseld. Dan is het toch 
vooral van belang om te weten met welke soort van particulieren/organisaties dit 
plaatsvindt. Het maakt voor de emst van de informatie-uitwisseling nogal wat ver-
schil uit of dit nu met een gewoon familielid gebeurt of met een crimineel. Met 
andere woorden, formele typeringen van afnemers als individu, gezin, vriendenlcring 
dan wet particulier, rechtspersoon, bestuursorgaan miskennen deels de feitelijke 
hamvraag. Betreft het in beginsel bonafide-partners van de politie waarmee (ook) 
informeel informatie worth uitgewisseld, of betreft het malafide individuen/organisa-
ties waarmee sowieso geen informatie zou moeten plaatsvinden? En wat gebeurt er 
uiteindelijk met die informatie? Hanteert men deze in beginsel voor bonafide doel-
einden, of gaat de politie-informatie rechtstreeks de onderwereld in? Het is om dit 
soort vragen aan de orde te kunnen stellen dat in onderstaande een andere benade-
ring zal worden gezocht, namelijk vanuit een morele kwalificatie van de partner van 
de politie. 

3.3.2 Typologie vanuit morele kwalificatie van partners 

De maatschappij en de verschillende actoren hierin (individuen, organisaties) kunnen 
grofweg worden onderverdeeld in twee segmenten: de `bovenwereld' en de `onder-
wereld'. In contrast met de bovenwereld betreft de `onderwereld' de klassieke 'vice 
industry of sex, drugs and gambling, a trinity cemented by violence': In dit 
verband wordt ook wel eens gesproken van de Parallelgesellschaft'. 2  
Hoewel de termen `bovenwereld' en `onderwereld' in wetenschappelijk zin niet 
altijd even goed afgebakend zijn 3  en het (ideologische) gebruik van beide termen 
soms ter discussie staat 4, kan in het algemeen worden gesteld dat zij als globaal 
orientatiepunt voor het denken een bruikbaar uitgangspunt vormen. 

I P. Van Duyne, Crime enterprises and the legitimate industry in the Netherlands, in C. Fijnaut en J. 

Jacobs (red.), Organized crime and its containment: a transatlantic initiative, Deventer: Kluwer 1991, 

p. 61. Zie ook: P. Arlacchi, Mafia business: the mafia ethic and the spirit of capitalism, London: Ver-

so 1986, p. 221. 

2 C.D. Spranger, Organisierte Kriminalitat in einem Europa durchlassiger Grenzen, in: lnnere Sicher-

heir, fir. 4, 20 november 1990, pp. 8-11. 

3 Zie A.P Schmid, Smerige zaken: de opkomst van de onderwereld, Driebergcn: Synthesis, 1992. 

4 ALP Bameveld, De mythe van de onderwereld als hindemis bij criminaliteitsbestrijding, in: Tip-

schrift voor de politie, 1992, pp. 260-263. 
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Ook voor het doe van dit onderzoek vormen zij een bruikbaar uitgangspunt. De 
schade die de rechtsstaat immers oploopt bij de informatie-uitwisseling met de on-
derwereld is van een geheel andere orde dan die met de bovenwereld. En ook de 
relevantie voor de regelgeving zal in de beide gevallen anders zijn. De informatie-
uitwisseling met de onderwereld is vrijwel per definitie ongeoorloofd ongeacht de 
regelgeving die hierbij wordt overtreden. Bij de informatie-uitwisseling met de bo-
venwereld is het juist de regelgeving die in veel gevallen de waterscheiding tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd uitmaakt. Hierbij kan ook (het functioneren van) de 
regelgeving zelf ter discussie komen. 
Om deze redenen zal het onderscheid bovenwereld/onderwereld ook hier worden 
gehanteerd. Ten behoeve van deze studie kan de onderwereld dan verder eenvoudig 
worden geoperationaliseerd als `omvattende al die personen of instellingen die op 
enigerlei wijze betrokken of verwikkeld zijn in (ernstige) vormen van crimineel en 
ongeoorloofd maatschappelijk gedrag'. En de `bovenwereld' zijn dan 'al die perso-
nen of instellingen die in beginsel maatschappelijk geoorloofd gedrag vertonen'. 

Men dient het onderscheid . bovenwereld/onderwereld echter niet op te vatten als een 
dichotomie. In de praktijk liggen de zaken vaak niet zo eenduidig. Ook in de legale 
sector worden soms criminele activiteiten of activiteiten 'op het randje' ondernomen. 
En omgekeerd zullen ook in het criminele circuit de zaken niet altijd eenduidig cri-
mineel zijn. Veel van de kritiek op het gebruik van het begrippenpaar `bovenwe-
reld/onderwereld' vindt zijn oorsprong dan ook in het feit dat het onderscheid soms 
ten onrechte als dichotomie wordt voorgesteld. Dit nu is geenszins de bedoeling. Ten 
behoeve van dit onderzoek wordt het onderscheid vooral opgevat als de twee uiter-
sten van een lijn, met allerlei grijstinten daartussen. 

Een en ander is voor het huidige onderzoek van bijzonder belang. In de eerste plaats 
omdat dit onderzoek zich juist richt op vormen van onrechtmatig gedrag die zich 
zowel in de bovenwereld als de onderwereld afspelen. Het vraagstuk van de informe-
le informatie-uitwisseling speelt in beide bereiken. Strikt legalistisch geredeneerd 
zou men wellicht kunnen zeggen dat een ieder die zich schuldig maakt aan .  een der-
geli jke informele informatie-uitwisseling zich ook schuldig maakt aan onrechtmatige 
daden en derhalve aan crimineel gedrag: echter een dergelijk legalisme gaat ons 
inziens te ver, en beantwoordt niet of te weinig aan de sociale werkelijkheid. Van 
meer belang is de marge in dit gedrag. Dit betreft vragen .  als: met welke intentie 
verstrekt de betrokkene de informatie; ten behoeve van welke activiteiten wordt de 
informatie aangewend; welke achterliggende doelen worden ermee gediend; is men 
tevens verwikkeld in andere vormen van crimineel gedrag, enzovoort. Het onder-
scheid boven-/onderwereld kan hierbij ook als globaal oriehtatiepunt functioneren. 
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In de tweede plaats is voor dit onderzoek van belang dat 'de' marge soms ook geheel 
anders tot uitdrukking komt. Bovenwereld- en onderwereld-actoren voelen om uit-
eenlopende redenen soms de behoefte/noodzaak aan informele vormen van informa-
tie-uitwisseling en hebben tevens redenen deze informatie-uitwisseling dan niet zelf 
te doen. De bovenwereld om niet zelf vuile handen te maken of om te voorkomen 
dat dergelijke pralctijken bekend raken en zo de goede naam besmeurd raakt. De 
onderwereld om zich een zekere schijn van respectabiliteit aan te meten, bij voor-
beeld jegens de informatieverstrekker. Om dit dilemma te ontlopen worden dan 

• tussenpersonen ingeschakeld. Aldus ontstaat zowel vanuit de bovenwereld als de 
onderwereld een grijs gebied van personen en organisaties wier core business het is 
juist in deze vormen van inlichtingenwerk en Informele informatie-vergaring/-ver-
strekking te voorzien. In dit verband kan ondermeer worden gewezen op de talloze 
prive-detectives en particuliere recherche-bureautjes die op dit terrein operereni 
Tussen boven- en onderwereld kan daarmee een 'eche grijs gebied van actoren en 
instanties worden gepostuleerd, waarbij wederom de grenzen met de andere gebieden 
niet altijd even nauwkeurig zijn it onderscheiden. 

Op basis van het voorgaande kan aldus een globaal onderscheid worden gemaakt in 
drie morele categorieen van mogelijke partners, te weten: 
- de bovenwereld: althans die personen of organisaties die door de bank genomen 

geoorloofd gedrag vertonen en waarvan gebleken is of aangenomen kan worden 
dat ook de informatie-uitwisseling in een `bovenwereld'-kader moet worden be-

zien; 
- de onderwereld: althans die personen of organisaties die door de bank genomen 

verwikkeld zijn in crimineel en maatschappelijk ongeoorloofd gedrag, en waarvan 
gebleken of aannemelijk is dat ook de informatie-uitwisseling in een crimineel 
kader moet worden bezien; en tenslotte 

- het grijze gebied van al die personen of organisaties waarvan de status en het 
(on)geoorloofde karakter van de informatie-uitwisseling allerminst eenduidig is, of 
die hun werkzaamheden juist situeren in de marge tussen boven- en onderwereld. 

In het vervolg van dit onderzoek zal deze globale categorisering mede het uitgangs-
punt voor verdere analyse vormen. 

I Zie: A.B. Hoogenboom, Particuliere recherche: een verkenning van enige orawikkelingen, Den Haag: 

SDU, 1987 en A. B. Hoogenboom, Het Politiecomplex. Over de samenwerking tussen politic, bijzon-

dere opsporingsdiensten en particuliere recherche, Arnhem: Gouda Quint, 1994 (diss. Leiden). 
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Beperking 
Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats. In enkele van de ons omringende 
landen kan het onderscheid bovenwereld .  en onderwereld minder ondubbelzinnig 
worden getrokken, en lijkt de bovenwereld soms diepgaand met de onderwereld 
verstrengeld. I  Dit probleem uit zich met name daar waar: 
- een centraal gezag niet of onvoldoende functioneert zodat ook de status van de 

respectieve overheidsactoren (ambassades, consulaten, en dergelijke) onzeker 
wordt; en 

- daar waar .  wel een centraal gezag aanwezig is, maar dit uit politieke overwegingen 
en contacten gebruik maakt van min of meer `criminele' organisaties. 

In het eerste geval kan ondermeer worden gedacht aan de landen van het voormalige 
Joegoslavie of uit de Derde Wereld. In het tweede geval ondermeer aan Marokko en 
de Amicales-organisatie, of aan Turkije met de Grijze Wolven-organisatie ter rech-
terzijde en de Dev Sol- en de PKK-organisaties ter linkerzijde van het politieke 
spectrum. In dit onderzoek hebben we er voor gekozen deze groep als geheel beho-
rend tot het domein van de bovenwereld te kwalificeren. We zijn ons er echter van 
bewust dat deze kwalificatie op zijn minst arbitrair genoemd kan worden. 

3.3.3 Typologie vanuit verantwoordelijkheden 

Een typologie enkel vanuit de morele kwalificatie van de afnemer is wellicht bruik-
baar, maar daarmee nog niet afdoende. Er is immers nog een tweede hamvraag. Wie 
is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling? Wie heeft het initi-
atief tot de totstandkoming ervan genomen? Neemt de politic op eigen houtje het 
besluit tot informatieverstrekking? Wordt de politie hiertoe `uitgenodigd' of langs 
slinkse wegen hiertoe uitgelokt? Of kan men zulks niet zeggen, en zijn beide part-
ners even schuldig? Kortom, wie is nu eigenlijk primair verantwoordelijk voor de 
totstandkoming van de informele informatie-uitwisseling en heeft hierin het grootste 
aandeel gehad? 

In de praktijk van alledag laat zich deze vraag niet altijd ondubbelzinnig bcantwoor-
den. Soms is vrij duidelijk wie nu het initiatief heeft genomen. In andere gevallen 
kan men dit niet zeggen. Dit betreft situaties: 
- waarin de informatieleverancier en de -afnemer elkaar in evenwicht houden: met 

andere woorden, er is een zeker evenwicht in de activiteiten en beide partners 
dragen gelijke verantwoordelijkheid; 

1 Zie in dit verband: Onderzoeksgroep Fijnaut, in Parlementaire Enquetecommissie opsporingsmetho- 
den, Inzake opsporing, Bijlage VIII, Deel I, Tweede Kamer, 1995-1996, 24 072, nr.17, pp.111-112. 
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- waarin sprake is van een zodanige `inbedding' en verwevenheid van leverancier 
en afnemer in 66n sociale ruimte, dat het aanbrengen van een onderscheid enkel 
van theoretisch waarde is en geen recht doet aan de feitelijke situatie; en 

- in het geval van dossiers er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een dergelij-
ke schciding in verantwoordelijkheden goed te kunnen motiveren. 

Om deze reden zal ten behoeve van de analyse ook hier worden gekozen voor een 
globale indeling in drieen. Uitgaande van de politic of de BOD'en: 
- ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de informatieuitwisseling bij de politic 

en BOD'en; 
- ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de uitwisseling bij de partner van de 

politie/BOD' en;. of 
- kan er geen primaire verantwoordelijke(n) worden aangeWezen doordat beide 

partijen elkaar in evenwicht houden, met elkaar verweven zijn of - in het geval 
van de dossiers - de dossiers hiervoor onvoldoende aanknopingspunten bieden. 

Beperking 
Een opmerking is hierbij op zijn plaats. De indeling in verantwoordelijkheden 
van/voor totstandkoming laat onverlet de bijzondere verantwoordelijkheid die poli-
tiemensen hebben om politie-informatie vertrouwelijk te houden. Met anderc woor-
den, ook indien het initiatief van de buitenwereld komt en indien agenten hiertoe 
worden uitgelokt, betekent dit nog . niet dat de betreffcnde politiefunctionaris geheel 
vrij van schuld is. Van een politieman mag in dit verband meer worden verwacht dan 
van de doorsnee burger. 
Ten bchoeve van de analyse zal deze bijzondere verantwoordelijkheid in het navol-
gende echter terzijde wordcn geschoven. Centraal in de analyse staat in eerste instan-
tie de feitelijke beschrijving van de informatie-uitwisseling en het feitelijke aandeel 
in de totstandbrenging hiervan. 

3.3.4 Schema voor analyse 

Op basis van de dimensies `bovenwereld, onderwereld en grijs gebied' en de 
`primaire verantwoordelijkheid voor totstandkoming', kan het volgende analysesche- 
ma (figuur 2.3) worden gcconstrueerd. Dit schema bevat negen l  `typen' informatie- 

I In het dossieronderzoek is Cr een tiende restcategorie (X) van gevallen gehanteerd . In dcze restcate-

gorie zijn dossiers geplaatst die om uiteenlopende redenen niet te classificeren zijn. Deze dossiers zijn 

in dit onderzoek verder buiten beschouwing gcbleven. 
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Type partner van de politie/BOD'en 

Primaire verantwoordelijkheid 	Bovenwereld 	Grijs gebied 	Onderwereld 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
I 	 II 	 III 

partner 

Geen primaire verantwoordelijkheid 
bij een der partijen, 	 IV 	 V 	 VI 
verwevenheid 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
VII 	 VIII 	 IX 

politie of BOD 

uitwisseling, en vormt de basis voor de verdere analyse en indeling van de hoofd-
stukken. 

Schema 3.1 - Typologie van informele informatie-uitwisseling 

3.4 Omvang 

3.4.1 Inleiding 

Het in kaart brengen van de omvang van een sociaal verschijnsel als informatie-uit-
wisseling is niet eenvoudig. Verschillende factoren zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Het heeft in de eerste plaats te maken met de vluchtigheid van het verschijnsel. Wij 
communiceren immers dagelijks, en vaak zonder er ook maar een moment bij stil te 
staan dat wij communiceren. En indien we hierbij wel stilstaan, is het nog maar zeer 
de vraag of en in hoeverre de communicatie uiteindelijk tot stand komt, en of hierbij 
sprake is van uitwisseling. Met andere woorden, de eerste vraag waarvoor we ons 
geplaatst zien betreft de vraag wat gaan we precies meten? Een politieagent die zich 
in gezelschap iets laat ontvallen wat door een der omstanders toevalligerwijs wordt 
gehoord: is dit nu een vorm van informatie-uitwisseling of niet? En is de agent zich 
daarvan dan bewust? 
Een ander methodisch probleem schuilt in de vraag 'hoe gaan we meten'. Indien bij 
voorbeeld een vast communicatiekanaal tot stand is gebracht, meten we dan disconti-
nu elke keer dat er een pakketje informatie verzonden wordt als eenmaal? Of zien we 
een dergelijke afspraak als een continue vorm van informatie-uitwisseling. En wat 
als er sprake is van een geheel of gedeeltelijke koppeling van bestanden? En in het 
voorbeeld van bovenstaande agent: indien hij op een ayond niet een, maar twee of 
drie keer iets loslaat? 
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Een derde methodisch probleem betreft het felt dat het in casu om 'informele' en in 
beginsel ongcoorloofde informatie-uitwisseling gaat. De problemen zijn bier velerlei: 

- de regelgeving is zelf soms allerminst duidelijk wat nu precies geoorloofd (for-
meel) of ongeoorloofd (informed) is l ; 

- de regelgeving is uiterst complex en credert verschillende compartimenten, ook 
binnen een organisatie: het is zeer de vraag of direct betrokkenen zelfs maar weten 
of jets nu toegestaan of 'informed' is; en 

- indien ze dit al weten betreft het een vorm van informatie-uitwisseling waarop de 
partners waarschijnlijk niet prat gaan en zeker niet gauw zullen zijn geneigd dit 
aan de oppervlakte te brengen. Op voorhand is om dcze reden al rekening te hou-
den met een aanzienlijk dark number van gevallen die niet of niet volledig aan de 
oppervlakte komen. 

Op grond van het bovenstaande is een exacte vaststelling van de omvang van het 
verschijnsel nict reed. Wellicht is het wet mogclijk een enigszins plausibele schat-

ting van de omvang van het verschijnsel te doen. 

Teneinde tot een schatting van `gevallen' te komen is in dit onderzoek de volgende 
methode gehanteerd. 
In de eerste plaats is getracht de nodige 'harde' cijfers te genereren. Hiertoe is een 
dossieronderzoek van concreet gesignaleerde gevallen van ongeoorloofde informatie-
uitwisseling bij geselecteerde politieorganisaties en OM uitgevoerd. Voor wat betreft 
de meting is hierbij de eenvoudige stelregel 'een dossier is een geval' aangehouden, 
waarbij tevens is geteld hoevecl politiemensen hierbij (vemioedelijk) betrokken zijn 
geweest. De bevindingen van dit dossieronderzoek worden gepresenteerd in para-
oraaf 3.4.2. 
In de tweede plants is getracht om aanvullende gegevens te verkrijgen in de beide 
kwalitatieve onderzoeksgedeelten (vraaggesprekken en case-studies). Zo is aan ge-
sprekspartners gevraagd of zij zich in het beeld van de dossiers kunnen herkennen en 
of zij in hun directe omgeving meer/anderc gevallen van informatie-uitwisselingen 
kennen. Voor wat betreft dit laatste is in het bijzonder gedacht aan de zogcnaamde 
'huis-, win-, en keukensituaties' van infornwtie-uitwisseling, en aan de gevallen die 
doorgaans op de werkvloer worden afgedaan. Daarnaast is bekeken in hoeverre de 
gesignalecrde gevallen van informatie-uitwisseling als een incident kunnen worden 
beschouwd, dan wel in hoeverre het hier om meer structurele vormen van informa-
tie-uitwisseling gaat. De bevindingen hiervan worden deels gepresenteerd in onder- 

I Vgl art. 30 Wpolr: over de reikwijdte van dit anikel heerst voorlopig nog de nodige onduidelijkheid. 
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staande paragraaf 3.4.3; deels in de respectieve hoofdstukken aan de betreffende 
vormen gewijd. 
Uiteindelijk wordt door het combineren van de `harde' dossiergegevens en de `zach-
te' aanvullende interviewgegevens een globale schatting gedaan (paragraaf 3.4.4). 

3.4.2 Dossiergegevens 

Omvang 
Bij zes regiokorpsen van politic, een onderdeel van de KLPD (de CRI), twee units 
van de rijksrecherche, twee BOD'en en twee arrondisementsparketten van het Open-
baar Ministerie zijn naspeuringen verricht. In totaal zijn bij deze betrokken instel-
lingen over de jaren 1993-1995 315 gevallen van (vermoedelijke) informele informa-
tie-uitwisseling boven water gekomen. Hierbij zijn in totaal 392 personen betrokken 
(geweest) die op enigerlei wijze een werkrelatie tot de politic hebben gehad. 

De gevonden aantallen kunnen op basis van het dossieronderzoek als een minimum 
worden beschouwd. Een aantal dossiers is naar verwachting niet boven water geko-
men. Hiervoor zijn de volgende factoren aanwijsbaar. 
In de eerste plaats blijken slechts twee van de zes regiokorpsen van politic over een 
centrale registratie te beschikken. Bij de overige vier en bij de BOD'en ontbreekt het 
hieraan. Daar waar geen centrale registratie voorhanden is, blijven de aantallen dui-
delijk achter. Dossiers die op de werkvloer wellicht wel aanwezig zijn kunnen niet 
goed worden getraceerd. 
In de tweede plaats ontbreken bij verschillende korpsen ook andere registraties die in 
dit verband wellicht te gebruiken zijn. Soms zijn deze ook onvolledig. l.  Met name 
over het jaar 1993 en in een enkel geval ook over 1994, kan hieromtrent geen infor-
matie worden verlcregen. 
In de derde plaats heeft alleen dossieronderzoek plaatsgevonden bij geselecteerde 
opsporings- en vervolgingsinstanties. Er is Oen dossieronderzoek verricht bij andere 
organisaties die mogelijk als de wederpartij van de politie zouden kunnen optreden 
(bestuurlijke organisaties, privaatrechtelijke organisaties, en dergelijke). Dit betekent 
dat de aantallen van informele informatieverstrekking áán de politie waarschijnlijk 
achterblijven. De informatie-uitwisseling die plaatsvindt op initiatief van andere 
organen en die bij voorbeeld in een pogingsfase blijft steken, of waarvan de politic 
het informele karakter niet signaleert, zijn hierin niet verdisconteerd. Een en ander 
heeft ook tot gevolg dat wellicht de problematiek aan 'gene' zijde van de politic in 
het vervolg van dit onderzoek eveneens onderbelicht is gebleven. 

1 Dit heeft ondermeer te maken met de politiereorganisatie in 1993. 
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Daamaast is op voorhand te verwachten dat het bij een groot aantal gevallen nooit 
tot een dossier (en/of registratie) is gekomen. De onderzoeksgroep Fijnaut wijst in 
het rapport van de Parlementaire Enquetecommissie (Commissie Van Traa) er reeds 
op dat de opsporing van corruptie wordt bemoeilijkt doordat politiemensen in grote 
vrijheid en vaak onopgemerkt hun werk uitvoeren, en door de neiging van superieu-
ren de zaak intern af te doen. 'Niemand anders dan de direct betrokkenen heeft weet 

van hun corruptie en geen der betrokkenen heeft er belong bij daarover mededeling 

te doen. Wanneer collega's erachter komen, zullen die misschien corrigerend optre-

den en dan blijft diet geval van corruptie onbekend. Als een geval toch bekend wordt 

en een collega (of een burger) het aanmeldt, is het nog maar de vraag wat de chef 

ermee doet. De verleiding zal groot zun de kwestie intern af te doen '  I  
Deze constatering geldt a fortiori voor het uitwisselen van vertrouwelijke politie-
informatie, zo blijkt uit de gevoerde vraaggesprekken. Immers, daar waar corruptie 
door veel politiemensen nog als volstrekt onoorbaar zal worden beschouwd, is dit 
allerminst het geval voor bepaalde semi-oorbare vormen van informatie-uitwisseling 
(ook al worden deze strikt genomen verboden door de regelgeving). De neiging om 
dit soort gevallen te signaleren, en hiervan een dossier aan te leggen, is waarschijn-
lijk (nog) minder groot. 

Typologie en ornvang 
Aan de hand van de bovengenoemde typologic kunnen de aangetroffen dossiers ver-
der worden ingedecld (zie figuur 2.4). In de bijlagen vindt u ook een uitsplitsing naar 
v indplaats/soort organ isatie. 

Onderstaande typologic verstrekt het geschetste beeld dat dossiervorming vooral 
daar plaatsvindt, waar de informatie-uitwisseling met de onderwereld plaatsvindt: het 
betreft hier 214 gevallen om 53 (bovenwereld) en 48 (grijs gebied) gevallen. De vrij-
wel dagelijkse en dus naar verwachting veel vaker voorkomende informatie-uitwis-
seling met de bovenwereld komt in de dossiers veel minder tot uiting. 

1 Onderzoeksgroep Fijnaut, Bijlage XI, Deelrapport IV Onderzoeksgroep Fijnaut, in Farlementaire En-

quetecommissie, lnzake opsporing, Tweede Kamer, 1995-1996,24 072,nr.20, p.I26. 
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Type partner van de politie/BOD'en 

Primaire verantwoordelijkheid 	Bovenwereld 	Grijs gebied 	. Onderwereld 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
21 	 17 	 33 

partner 

Geen primaire verantwoordelijkheid; 
9 	 24 	 110 

respectievelijk verwevenheid 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
23 	 7 	 71 

politic of BOD 	 • 

Schema 3.2 - Typologie van informele informatie-uitwisseling: aantallen 

Restcategorie: 11. 

Inhoud en omvang 

Op basis van de inhoud van de dossiers kan verder .worden vastgesteld dat de om-
yang van de informele informatie-uitwisseling binnen de dossiers sterk divergeert. In 
het ene geval is sprake van een enkele agent met een informele verstrekking van een 
enkel kenteken. In het andere geval gaat het soms over een jarenlang durende cultu-
ren van normafwijkend gedrag ('nag-gedrag' of `naggen') waarbij hele afdelingen 
zijn betrokken. Ook vormen van technische informatie-uitwisseling of `kortsluitin-
gen' waarbij eveneens sprake is van min of meer structurele vormen van informatie-
uitwisseling gedurende een bepaalde periode, komen voor. Het zal duidelijk zijn dat 
het ene dossier dus aanmerkelijk `omvangrijker' is dan het andere. Het is echter weer 
niet exact aan te geven hoeveel omvangrijker. In bovengenoemde aantal van 315 
gevallen en 392 betrokken personen is dienaangaande telkens de regel 'ea dossier is 
een geval' en het aantal daarin genoemde personen aangehouden. 1  Ook in dit op-
zicht is derhalve sprake van minimumaantallen. • 

3.4.3 Aanvullende `zachte' gegevens 

Wat betreft de aanvullende `zachte' gegevens die over de omvang van het verschijn-
sel uit de vraaggesprekken en de case-studies naar voren komen, kan het volgende 
worden gezegd. 

I Indien meerdere personen,in beeld waren zonder dat duidelijk is hoeveel, zijn steeds twee personen 
geteld. 
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Aanvulling 
Vrijwel alle gesprekspartners zijn op de hoogte van een aantal gevallen of situaties 
waarin van informele informatie-uitwisseling sprake is geweest. Gemiddeld worden 
er zo'n drie a vier genoemd en beschreven. Deze gevallen/situaties kunnen niet alien 
in de dossiers worden teruggevonden. Althans ten dele kunnen zij als aanvulling op 
de dossieraantallen worden beschouwd. 
Verder komt naar voren dat verschillende situaties van informele informatie-uitwis-
seling zich structureel voordoen. Deze worden niet of slechts zeer incidenteel gesig-
naleerd. In de respectieve hoofdstukken worden deze beschreven. an en ander 
brengt mee dat bepaalde vormen van informele informatie-uitwisseling zich aanmer-
kelijk vaker blijken voor te doen dan de dossiergegevens suggereren. • 

Boven-londerwereld en aanvulling 
De verhouding bovenwereld/onderwereld is hierin van belang, zo blijkt. In de woor-
den van een gesprekspartner: moet onderscheid maken in bewust en onbewust 
lekken: veel van het onbewuste lekken komt voort uit dommigheid en interessant-
doenerigheid (en gaat de bovenwereld in); slechts een klein deel komt voort uit 
kwaadwilligheid' (en gaat de onderwereld in). Dit beeld wordt door een groot deel 
van de gesprekspartners herkend. 

•De huis-, tuin- en keukengevallen van informatie-uitwisseling beslaan hierbij het 
grootste deel van de gevallen, en in de overgrote meerderheid vindt deze uitwisseling 
vrijwel uitsluitend met de bovenwereld plaats. Belangrijkste factor hierin is `die al-
gehele ouwehoer-cultuur bij de politie', en een soms chronisch slordigheid'. Daar-
naast wordt echter ook geregeld gewezen op de noodzaak tot samenwerking' met 
derden. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 waarin de uitwisseling met de bovenwe-
reld aan de orde komt, wordt hierop nader ingegaan. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat ook naar de onderwereld informatie weglekt. 
In de woorden van een gesprekspartner/rechercheur: ik heb de laatste jaren bijna 
geen onderzoek meer gedraaid of er /cwamen op enig moment wel collega's voorbtf 
Ook andere beamen het (te) vaak onverwachte opduiken van politiemensen in regu-
lier recherche-onderzoek naar criminelen ('je kunt soms geen tap meer aansluiten 
...'). Het draaien onder embargo, dit wil zeggen, met een fysieke en organisatorische 
afzondering van het recherche-team, is in veel gevallen noodzaak geworden, aldus 
deze politiemensen. 

Relativering aanvulling 
De omvang van de informele informatie-uitwisseling wordt echter ook gerelativeerd. 
Verschillende gesprekspartners wijzen in dit verband op het welig voortwoekerende 
geruchtencircuit. Er blijkt bij nader onderzoek vaak ook ' veel ruis op de lijn te zijn% 
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zo wordt gesteld. Herhaaldelijk blijkt dan bij onderzoek niets aan de hand. Hierte-
genover staat wel weer, zo wordt aangegeven, dat men vaak ook niet de tijd heeft 
om achter elk gerucht aan te gaan' 

3.4.4 Nogmaals de omvang 

Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de omvang van het informele circuit 
aanmerkelijk groter is dan de dossiers doen vermoeden. Het in het dossieronderzoek 
gevonden aantal van 315 gevallen en 392 personen dient dan ook als een absolute 
ondergrens te moeten worden beschouwd. Wel lijkt de conclusie gewettigd dat de 
meerderheid van de gevallen die niet in de dossiers worden aangetroffen, vooral 
betrekking hebben op de informatie-uitwisseling met de bovenwereld. Dit laatste 
neemt echter niet weg dat ook de informatie-uitwisseling met de onderwereld soms 
onrustbarende trekken lijkt aan te nemen. 

3.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het verschijnsel van informele informatie-uitwisseling opgevat als 
een specifieke vorm van interactie en communicatie tussen groepen opsporings-func-
tionarissen en burgers. Communicatie vindt hoofdzakelijk plaats binnen comparti-
menten: dit wil zeggen, binnen min of meer vaste kringen van personen die (a) voor 
het betrokken individu `gerechtigd' zijn tot bepaalde typen van informatie, waar (b) 
met betrekking tot deze informatie sprake is van onderlinge transparantie, en waar-
mee (c) het individu ook bij voorkeur deze informatie uitwisselt. 
Twee typen compartimenten zijn tegenover elkaar ingezet: het type compartiment 
gebaseerd op bestaande sociale verbanden, en het type compartiment gebaseerd op 
regelgeving als de onderhavige privacy-regeling. De informele communicatie is in 
dit licht getypeerd als compartimentsgrenzen-overschrijdende communicatie die (a) 
in strijd is met de normering die het compartiment hieraan verbindt, en die (b) 
plaatsvindt binnen dan wel veroorzaakt wordt door aanwezige andere, concurrerende 
compartimenten. 
Wat betreft de politie zijn op basis van de regelgeving vervolgens zeven verschillen-
de formele informatiecompartimenten onderscheiden. Van hieruit kan informele 
(lees: niet-toegestane) informatie-uitwisseling plaatsvinden naar vijf groepen: overi-
ge politiemensen, andere individuen, particuliere organisaties, bestuurlijke organisa-
ties en andere opsporingsdiensten. In verband met de resulterende complexiteit, de 
redundantie en het op sommige punten te weinig discriminerend vermogen van een 
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indeling langs deze lijnen is er echter vanaf gezien om deze indeling ook tot typolo-
gische basis voor het vervolg van dit onderzoek te nemen. 

Op basis van twee andere dimensies is vervolgens een typologie van vormen van 
informatie-uitwisseling tot stand gebracht. Op basis van de globale morele kwalifica-
tie van de mogelijke partner van de politie-organisatie in bovenwereld, onderwereld 
en grijs gebied, en op basis van de primaire verantwoordelijkheid dan wel het groot-
ste aandeel in de informatie-uitwisseling is een matrix met negen standaardvarianten 
uitgewerkt. Deze matrix vormt de basis voor de verdere analyse en de indeling van 
de navolgende hoofdstukken. 

De omvang van het verschijnsel is uiteindelijk niet vagtstelbaar gebleken. In het dos-
sicronderzoek komt een totaal aantal van 315 gevallen naar voren, met 392 betrok-
ken personen die op enigerlei wijze een werlcrelatie tot de politic hebben gehad. Op 
basis van het dossieronderzoek zelf kan dit reeds als een minimumaantal wordt be-
schouwd. Op basis van aanvullende informatie uit andere hoofde (vraaggesprekken, 
case-studies) is te concluderen dat de omvang van het informele circuit aanmerkelijk 
groter is dan de dossiers doen vermoeden, en dat de genoemde aantallen als een ab-
solute ondergrens moeten worden beschouwd. De meerderheid van de gevallen die 
niet in de dossiers zijn aangetroffen, zullen naar verwachting vooral betrekking heb-
ben op de informatie-uitwisseling met de bovenwereld. Dit laatste neemt echter niet 
weg dat ook de informatie-uitwisseling met de onderwereld soms onrustbarende 
trekken lijkt aan te nemen. 
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Deel II 
Informatie-uitwisseling met de bovenwereld 
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4 Initiatieven en infiltratie vanuit de bovenwereld 

4.1 Inleiding 

Deel II van dit rapport, de hoofdstukken 4 t/m 7, is gewijd aan de informatie-uitwis-
seling tussen politie en bovenwereld. In het onderhavige hoofdstuk ligt het initiatief 
en het zwaartepunt der activiteiten ondubbelzinnig bij de bovenwereld als afnemers 
van informatie van de politie (cel I van het analyse-schema uit het vorige hoofdstuk). 
Met andere woorden de bovenwereld is uit op het verkrijgen van informatie van de 
politie. De bovenwereld bestaat bier uit bestuurs- en overheidsorganen, waaronder 
ook buitenlandse, bonafide bedrijven en instellingen en respectabele individuele 
personen. De aandacht is hierbij uitsluitend gericht op de informatie-uitwisseling met 
de politie/BOD. De onderlinge informatie-uitwisseling tussen deze bovenwereldse 
instanties en personen komt expliciet niet aan de orde. Hierover worden dus geen 
uitspraken gedaan. De studie is enkel geschreven vanuit het perspectief van de poli-
tie. 
In dit hoofdstuk komen eerst de dossiergegevens aan bod (paragraaf 4.2). In de vol-
gende paragrafen worden de verschillende vormen van informele informatie-uitwis-
seling in de praktijk (4.3), de achtergronden van deze informele informatie-uitwisse-
lingen (4.4) en de praktijkoplossingen (4.5) besproken. Deze paragrafen berusten niet 
alleen op de dossier-studie, maar zijn tevens gebaseerd op gegevens afkomstig van 
de interviews en de case-studies. De gekozen onderzoeksmethode werpt hier overi-
gens zijn vruchten af. Want hoewel de resultaten uit het dossier-onderzoek in inter-
views worden bevestigd, komen uit de vraaggesprekken ook andere vormen van 
lekken naar voren. Deze vormen zijn niet in de dossiers terug te vinden. 
In paragraaf 4.6 wordt tenslotte in het kort ingegaan op de signalering en afdoening 
van de beschreven informatie-uitwisselingen. 

4.2 Dossiergegevens 

Om yang 
Bij de reguliere politie zijn in de dossiers in de periode 1993-1995 21 zaken aange-
troffen waarbij sprake is van initiatieven vanuit de bovenwereld. In reactie op een 
daartoe strekkend verzoek of op pogingen daartoe van de bovenwereld verstrekt een 
politiefunctionaris in deze gevallen informatie. Bij de 21 zaken zijn in totaal 22 
personen werkzaam bij de politie betrokken. 
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Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van onderzoek is als volgt: 
- een politiefunctionaris is ontslagen; 
- negen personen hebben een disciplinaire maatregel in de vorm van een berisping 

ontvangen; 
- een politiefunctionaris is overgeplaatst naar een andere functie; 
- tegen een persoon loopt nog een onderzoek; 
- een politiefunctionaris heeft zijn excuses aangeboden, waarmee de kous af was; 
- tegen twee dienders is de zaak opgelegd wegens gebrek aan bewijs; 
- om tactische redenen staan de zaken tegen zeven dienders nog op de wachtlijst. 

Inhoudellike typering 
De 21 zaken zijn doorgaans in twee categorieen onder te brengen, namelijk inciden-
teel en structured verstrekken van politie-gegevens. Mede op basis hiervan zijn de 
dossiers inhoudelijk gezien terug te brengen tot de volgende twee standaardtypen. 

Type!: Ineidenteel op verzoek lekken naar de bovenwereld 

Dit type doet zich in de dossiers in drie standaardvarianten voor. 
Ia. Lekken op incidenteel verzoek van vrienden, verwanten en bekenden in strijd 

met de professionele code van de politie. I  Familie-relaties, vriendschap en be-
kendheid spelen hierin een grote rol. Op grond van het feit dat men weet dat 
iemand bij de politie werkt, doet men een verzoek om, bij voorbeeld, antece-
denten en/of kentekens van auto's na te trekken. Duidelijk is dat de professio-
naliteit van de politic op de tocht staat. De normen die in de beroepsgroep van 
de politic van toepassing zijn worden overtreden. 2  Het gaat om acht gevallen 
(drie op basis van klachten, een door een melding van een collega en vier onbe-
kende signaleringen). Tegen zes van de acht bij dit type lekken betrokken per-
sonen volgt een disciplinaire maatregel in de vorm van een berisping. In een 
geval wordt de zaak na onderzoek opgelegd: er ontstaat na onderzoek geen dui-
delijkheid wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In een andere zaak biedt 
de politieman zijn excuses aan en beschouwt men de zaak daarmee afgedaan. 

lb. Incidenteel lekken op verzoek van buitenstaanders (geen familie, verwanten of 
bekenden) in strijd met de professionele code van de politic. Dit betreft een wat 

1 Onlangs heeft de Raad van Hoofdcommissarissen het Integriteitsstatuut van de Nederlandse Politie 

vastgesteld. Artikel 5 regelt de omgang met gevoelige informatie: 

5.1 Len politie-ambtenaar misbruikt informatie niet. 

5.2 Len politie-ambtenaar weet een geheim te bewaren. 

Zie Algemeen Politieblad. nummer 10, 10 mei 1997, p.20. 

2 Vergelijk R. Bekker, 'la Vriend, de ene dienst is de andere waard , Den Haag, 1996, pp.43-50. 
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aparte zaak, waarbij het adres van een collega aan een onbekende buitenstaander 
wordt doorgegeven, die een civiel geschil met deze collega heeft. Hier is ook 
sprake van schending van professionele normen. Deze zaak komt via een klacht 
naar voren, maar wordt uiteindelijk opgelegd wegens gebrek aan bewijs. 

Ic. Incidenteel lekken waarbij de professionele normen juist aan het lekken ten 
grondslag liggen en als het ware `nopen' tot het ingaan op een verzoek tot het 
geven van informatie. I  Dit blijkt ondermeer uit een zaak van een jeugd en ze-
den-rechercheur. Een voormalige vriend van de vrouw bedreigt haar. De vrouw 
vraagt de rechercheur om advies. Na raadpleging van de antecedenten van de 
man vertelt de rechercheur aan de vrouw, dat zij gezien deze antecedenten haar 
vroegere vriend voortaan beter kan vermijden. De zaak komt naar boven op 
grond van een klacht. Voor de rechercheur volgt een berisping. 

Type II: Structurele vormen van lekken op verzoek van de bovenwereldlinfiltratie 

vanuit de bovenwereld 

Van structurele infiltratie is sprake indien op verzoek aan buitenstaanders veelvuldig 
gevoelige politie-informatie is verstrekt. In het dossier-onderzoek zijn elf zaken 
aangetroffen, waarbij twaalf dienders zijn betrokken. Alle zaken spelen zich af in de 
sfeer van politieke contacten. Aan vertegenwoordigers van ambassades, consulaten 
en politieke partijen in het buitenland geeft men desgevraagd politie-informatie door 
over de handel en wandel van vooral landgenoten van deze vertegenwoordigers. Na 
de rapportage van de Commissie Van Traa is het niet verwonderlijk te constateren, 
dat vooral dienders met corresponderende etnische achtergronden bij dit type lekken 
met politieke motieven een rol spelen. 2  Zes van de elf gevallen zijn gesignaleerd in 
rapporten opgesteld op grond van informatie van informanten van de Criminele 
Informatiedienst (CID) of de Regionale Inlichtingen Dienst (RID). Bij dit type signa-
leringen is de informatie niet altijd spijkerhard. Het gaat hier ook om zachte, nog op 
validiteit te toetsen, informatie. Bij zeven zaken melden collega's de mogelijkheid 
van lekken.. In een geval komt de melding uit een lopend onderzoek van de recher-
che. Een van de twaalf betrokken dienders is ontslagen, overigens op grond van 
geweldsmisbruik. Een politiefunctionaris is overgeplaatst naar een andere functie. 
Tegen een andere politiefunctionaris loopt nog een onderzoek. Tegen twee agenten 
zijn disciplinaire maatregelen genomen: zij zijn berispt. De politieke gevoeligheid 
komt vooral naar voren als men bedenkt, dat van de gesignaleerde elf zaken er nog 

1 Vergelijk art. 2.2 van het eerder genoemde Integriteitsstatuut van de Nederlandse Politie: Een politie- 
ambtenaar rapporteert juist en correct, en art. 2.5: Een politie-ambtenaar heeft respect voor mensen. 

2 Onderzoeksgroep Fijnaut, Bijlage VIII, Deel I in: Parlementaire Enquetecommissie opsporingsmetho-
den, lnzake opsporing, Tweede kamer, 1995-1996, 24072, nr.17, pp. 111-112. 
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zeven uit tactische redenen op de wachtlijst zijn geplaatst. Bij een verkeerd genter-
preteerd signaal ligt een politieke ml om de hock. 

4.3 Vormen 

Uit de dossiergegevens in de vorige paragraaf komen twee vormen van lekken naar 
voren die frequent voorkomen, namelijk incidentele lekken op verzoek van vrienden, 
verwanten en bekenden, en structurele lekken naar ambassades, consulaten en bui-
tenlandse politieke partijen. Informatie uit de interviews bevestigt het belang van 
deze twee vormen van leklcen. 

Vrienden, verwanten en bekenden 
Het lekken op verzock van vrienden, verwanten en bekenden lijkt in de ogen van 
vele dienders een onschuldig fenomeen. Meestal gaat het om informatie uit registers 
die men in de dagelijkse politie-praktijk veelvuldig raadpleegt. Het betreft vooral het 
herkenning-systeem (HKS), het bedrijfsprocessen-systeem (BPS), justitiele antece-
denten en de kentekenregistratie. Dit zijn alien grote systemen die veel minder be-
schermd zijn i . Buurtgenoten die nieuwsgierig zijn naar de achtergronden van nieu-
we buren, een vriend die een tweede hands auto wil kopen maar twijfelt of die auto 
misschien is gestolen, of een familielid die een akkefietje met een derde partij heeft, 
zijn voorbeelden die aan dit type lekken ten grondslag liggen. Verjaardagfeestjes en 
ontmoetingen in sportverenigingen (vooral sportscholen en schietverenigingen ne-
men een markante positie in) zijn typische momenten die de opmaat voor dit lekken 
vormen. In kader 4.1 staat een treffend voorbeeld uit de familiaire steer. 

Kader 4.1 - Dienstverlening voor een broer 

Len burger klaagt dat een politiefunctiorzaris hem observeert en een kenteken van een van zijn 

, auto's heeft nagetrokken. De klager heeft een civiel geschil met de broer van de politieman. Uit 

het interne onderzoek van het korps blukt, dat de politieman irzderdaad diverse malen tangs het 

huis van de klager is gereden en ten minste eenmaal een kenteken heeft Eaten natrekken. Hoe-

wel hij zelf geautoriseerd is voor het natrekken van dit type gegeverzs, laat hi) het feitelijke 

natrekken doen door een eveneens geautoriseerde collega. Op grond van interne onderzoek 

wordt een proces verbaal wegens schending ambtsgeheim opgesteld. Uiteindelijk volgt een 

disciplinaire maaftegel in de vorm van een berisping. 

I Voor kleinere automatisering-systemen als bij voorbeeld de registraties van de CID is het aantal geau-

toriseerden veel beperkter. Bovendien werkt de CID stand alone. 
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Uit kader 4.1 blijkt dat de zaak is afgedaan met een berisping. Maar ook zijn strenge 
sancties mogelijk. De chef van een bureau maakt melding van het feit dat een admi-
nistratieve medewerker is ontslagen, omdat hij voor een familielid natrok of er nog 
een boete openstond. De chef beschouwde dit als een stap te ver. Een personeels-
functionaris van een korps meldt dat in de afgelopen twee jaar vier medewerkers zijn 
ontslagen op grond van het doorgeven van informatie uit HKS. 

Ambassades, consulaten en politieke parttjen 

Door (pogingen tot) infiltratie kunnen structurele lekken ontstaan naar ambassades, 
consulaten en buitenlandse politieke partijen. De infiltratie geschiedt door het ronse-
len van politie-personeel met corresponderende etnische achtergronden. Suriname, 
Turkije en Marokko zijn landen die hierbij in het oog springen. Illustratief is kader 
4.2. 

Kader 4.2 - Contacten met een geheime dienst 

Bij een korps komt CID-informatie binnen dat een consulaat verwoede pogingen doet personeel 

te winnen voor het verkrijgen van vertrouwelijke politie-informatie. De 'roots' van deze dien-

ders liggen zonder uitzondering in het land van het betreffende consulaat. Ook worden collega-

agenten herhaaldelijk in gesprek met vertegenwoordigers van de geheime dienst van het betref 

fende land aangetroffen. Vooralsnog laat men het bij het signaleren van de zaak. Men wacht tot 

hardere informatie boven tafel komt. 

Overige vormen: overheid en bedriffsleven 

Uit de interviews komen ook nog twee andere structurele vormen van lekken van 
vertrouwelijke politie-informatie naar de bovenwereld boven tafel. Andere, niet-jus-
titiele bestuurs- en overheidsorganen hebben soms direct belang bij het verkrijgen 
van politie-informatie. Hetzelfde geldt voor het bonafide bedrijfsleven. Vele burge-
meesters hadden voor de introductie van de Wet politieregisters iedere dag inzage in 
het dagrapport van de politie. Na de introductie is dit niet langer vanzelfsprekend. 
De burgemeesters gebruiken thans andere methoden om in hun behoefte aan infor-
matie te voorzien: op informele wijzen kunnen zij de dagrapporten inzien. Zonder 
deze inzage valt het hen moeilijk hun taak als verantwoordelijken voor de openbare 
orde waar te maken. Ook andere bestuurs- en overheidsorganen kunnen informeel 
van politie-informatie kennis nemen. Een en ander geldt ook voor het bonafide be-
drijfsleven. Feitelijk overdragen van informatie is lang niet altijd noodzakelijk. Door 
een vraag zo te stellen dat uit het antwoord van de politic blijkt op welk kompas men 
het beste kan varen, is het verkrijgen van verdere . informatie meestal overbodig. Bo- 
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vendien bestaat er bij de politie de bureaucratische vaardigheid om informatie zo te 
verstrekken dat formeel niet in strijd met de privacy-bepalingen wordt gehandeld. 
Het baart geen verwondering dat het lekken naar niet-justitiele bestuurs- en over-
heidsorganen en bonafide bedrijven niet in de dossiers wordt aangetroffen. In de 
beleving van politiefunctionarissen gaat het hier ook niet zo zeer om lekken, als wel 
om verstrekken. Er is wellicht geen juridische basis voor, maar de vraag om informa-
tie wordt als legitiem beschouwd. Vanuit een dergelijke optiek is het bijna vanzelf-
sprekend dat er een modus wordt gevonden die hoe dan ook een adequaat antwoord 
geeft. Bij een dergelijke informele wijze van informatie-verschaffing ligt het daar- 
naast ook in de rede dat niet wordt bijgehouden dat er informatie is verschaft. Er 
vindt geen protocol-vorming plaats. Dit verklaart mede het niet aantreffen in de dos-
siers van deze vorm van lekken. Tot een disciplinaire of strafrechtelijke reactie, 
waarvoor dossiervorming onontbeerlijk is, komt het niet. 

Aldus doen zich vier vormen van informele informatie-uitwisseling op instigatie van 
vertegenwoordigers van de bovenwereld voor, te weten: 
- incidenteel lekken op verzoek van vrienden, verwanten en bekenden; 
- structureel lekken op verzoek van ambassades, consulaten en buitenlandse politie-

ke partijen (infiltraties); 
- structured lekken op verzoek van niet-justitiele bestuurs- en overheidsorganen; en 
- structureel lekken op verzoek van bonafide bedrijven. 

4.4 Analyse 

Als achtergronden van de vier vormen van informele informatie-uitwisseling is het 

volgende van belang. 

Frequent voorkomende, incidentele informatielekken 
In de eerste plaats zijn de verschillende regelingen binnen de politie-organisatie 
relatief onbekend. Politiefunctionarissen op verschillende niveaus, van hoog tot laag, 
zijn nict of slechts in beperkte mate op de hoogte van de (inhoud) van de verschil-
lende privacy-regelingen. Noch in de primaire opleiding, noch in de dagelijkse werk-
situatie wordt hieraan voldoende aandacht besteed. Ter zake deskundigen, in het 

bijzonder de privacy-officers, spelen in de praktijk van het politiewerk slechts een 
beperkte rol aan de zijlijn van de politie-organisatie. Van hen gaat weinig invloed 
uit. Buiten deze experts is exacte kennis van de inhoud van de regelgeving vrijwel 

niet aanwezig. 
Deze onbekendheid heeft verschillende gevolgen. De regelingen zijn hierdoor niet 
die machtsfactor die zij in de praktijk en ten aanzien van de informatiehuishouding 
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hadden moeten zijn. Men wordt in het dagelijkse handelen meer geleid door een 
vaag en algemeen besef van `geheimhouding' en het `eigen geweten', dan door de 
regelgeving. 
Daarnaast leidt het vage bewustzijn van het bestaan van regelingen ook tot vormen 
van ongewenst gedrag. Gebrekkige kennis leidt in de praktijk allereerst tot een terug-
grijpen op informele methoden en onderhands gedrag: waarom risico's lopen als het 
immers ook anders kan? In zoverre werkt het bestaan van de regelgeving informele 
vormen van uitwisseling juist in de hand. Bovendien wordt de regelgeving soms wel 
in stelling gebracht om `bureaupolitiek' te bedrijven: informatie wordt niet verstrekt 
hoewel dit strikt genomen wel zou kunnen/moeten. 

In de tweede plaats is het incidenteel lekken op verzoek van vrienden, verwanten en 
bekenden vaak (ook) een uiting van onprofessioneel gedrag. De informatie-positie 
van de politiefunctionaris wordt uitgebuit. Onnozelheid, maar ook het niet serieus 
nemen van het probleem liggen er vaak aan ten grondslag. Maar ook kan er sprake 
zijn van stoerheid: `Ik zoek dat wel even voor je uit'. Feitelijk is hier sprake van een 
vorm van huis-, tuin- en keukenlekken, die bij voorbeeld op verjaardagen tot uiting 
komt. Het lekken zelf vindt altijd plaats binnen een context van bestaande sociale 
verbanden. Deze legitimeren' de overdracht. 

In de derde plaats is er een belangrijke factor die een en ander bevordert, of althans 
niet of te weinig belemmert. De interne fysieke- en registratoire beveiligingsmaatre-
gelen functioneren in de praktijk vaak onvoldoende. Hierdoor komen politiefunctio-
narissen soms op plaatsen of hebben zij toegang tot registraties waar dit niet het 
geval zou moeten zijn. Hiervoor geldt een simpele vuistregel: hoe groter het aantal 
geautoriseerden tot een bepaalde ruimte/registratie; hoe groter ook het aantal .  ongeau-
toriseerden dat deze ruimte/registratie frequenteert; en hoe groter ook het gevaar 
voor informele informatie-onttrekking vanuit die ruimten/registraties. Herhaaldelijk 
blijkt sprake te zijn van openstaande deuren en beeldschermen, en bijvoorbeeld van 
gewoonten om onderling elkaars passwords uit te lenen. Afzonderlijke aandacht in 
dit verband verdient daarnaast de wijze van automatisering: soms kan vrij eenvoudig 
en soepel worden doorgeschakeld van registratie naar registratie. Indien eenmaal de 
eerste toegangspoort (van de Wpolr) is gepasseerd, volgt de rest vanzelf wel. Enkel 
stand alone-registraties (RCID, RID, regionale recherche) blijven beter buiten schot. 
Het wordt zo 'wel erg gemakkelijk gemaakt om aan een verzoekje van vrienden of 
familie te voldoen. 

Ambassades, consultaten en politieke partijen 

Bij het lekken op grond van infiltraties door ambassades, consulaten en buitenlandse 
politieke partijen spelen politieke problemen in de betrokken landen een voorname 
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rol. Er bevinden zich onder de etnische groeperingen tegenstanders van de regimes. 
SoMmige tegenstanders financieren het verzet in hun land met ook criminele handel. 
Daamaast zijn er ook regimes die zelf aan criminele handel doen. Politie-informatie 
is dan ook uit strategisch opzicht bijzonder wenselijk. Bij allochtone agenten is de 
loyaliteit ten opzichte van de eigen etnische groepering hierbij meestal doorslagge-
vend. Bovendien kunnen zij in de positie verkeren dat zij aan leden van de minder-
heidsgroep verantwoording dienen af te leggen. Een weigering om informatie te 
verstrekken is dan niet goed mogelijk. De eigen cultuur laat zich hierbij niet altijd 
met de politie-cultuur verenigingen. I  

Overheid en bedriffsleven 
Het structureel informed informatie verschaffen op verzoek van niet-justitiele be-
stuurs- en overheidsorganen markeert een groot probleem. De materie is niet gere-
geld. Hierdoor moet iedereen wat verzinnen en kan het gebeuren dat in strijd met de 
wet wordt gehandeld. Hetzelfde doct zich voor bij informatieverschaffing op verzoek 
van het bonafide bedrijfsleven. Het bonafide karakter van de afnemer van de infor-
matie neemt drempels tegen informatieverschaffing weg. In ieder geval komt men bij 
bonafide instanties met creatieve oplossingen in de informele sfeer. Eerder is reeds 
gewezen dat het verschaffen van informatie op verzoek van deze instanties en bedrij-
ven niet als lekken, maar meer als verstrekken wordt beleefd. Het ontbreken van een 
juridische titel kan op informele wijze worden omzeild. 

45 Praktijkoplossingen 

De gesprekspartners brengen verschillende manieren naar voren hoc men met deze 
vormen van inforrnatie-uitwisseling om kan gaan, - of hoe dit althans zou kunnen. 
De belangrijkste worden hier kort gerepresenteerd. 

Incidentele lekken op verzoek van vrienden, verwanten en bekenden 
Het voorkomen van incidentele lekken op verzoek van vrienden, verwanten en be-
kenden kan geschieden door het politie-personcel aan te spreken op hun professiona-
liteit. Dit kan gebeuren door de directe chef, maar ook collega's kunnen hierin cen 
rol spelen. Zonder elkaar te `verlinken' kan een collega een ander wijzen op de risi-
co's die verbonden zijn aan deze vorm van lekken. 
Uiteraard geldt deze aanpak ook voor andere vormen van lekken. Het probleem van 
de relatief gesloten politie-cultuur maakt deze aanpak echter niet gemakkelijk. On- 
derling bestaat er bij de politic een hoge mate van solidariteit. Een werkeenheid bij 

1 Zie in dit verband ook hoofdstuk 12, de paragrafen 12.4.2 en 12.4.3. 
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de politie opereert vaak enigszins tweeslachtig. De basishouding is onderlinge loyali-
teit, maar tegelijkertijd is men ook van mening dat rotte appels weg moeten. En 
daarnaast is men beducht 'de leiding in de nek te horen hijgen, en is men alttjd bang 

dat het nu hem maar later ik zelf zal ztjn'. Een preventieve aanpak op de lange duur 
lijkt dan ook het meeste soelaas te bieden. Preventieve auditing van werkprocessen 
en werkgedrag van eenheden van de politie lijkt hier een probaat hulpmiddel. Wan-
neer mensen zonder dreiging van een disciplinaire maatregel over de risico's verbon-
den aan het lekken kunnen praten, lcrijgt het bevorderen van de professionaliteit een 
kans. Voor onverbeterlijken kan dan altijd nog een repressieve aanpak volgen. 
Uiteraard kunnen ook de normen voor authorisatie tot informatie-systemen worden 
verscherpt. Ook kan men trachten de drempel tot toegang te verhogen. Een voor-
beeld hiervan is te ontlenen aan de Koninklijke Marechaussee. Wanneer een lid van 
de Koninklijke Marechaussee informatie uit HKS wil, dient hij of zij zich te melden 
bij de centrale meldkamer in Den Haag. Vervolgens kan bij hem of haar naar het 
verbalisantennummer en de reden van de bevraging worden geinformeerd. Met ande-
re woorden, voOr dat de gevraagde informatie wordt gegeven, gaat men na of dit 
voor het werk relevant is. 

Structurele lekken op verzoek van ambassades, consulaten en buitenlandse politieke 

parttjen 
In de praktijk gaat men heel omzichtig om met het probleem van (pogingen tot) 
infiltraties door vertegenwoordigers van de buitenlandse bovenwereld. Op grond van 
`zachte' informatie neemt men doorgaans geen stappen. Beducht voor een politieke 
rel wacht men met ingrijpen tot `harde' informatie aanwezig is. Vele respondenten 
betonen zich in dit verband dan ook voorstanders van een betere screening van ad-
spirant-agenten en politiesurveillanten. A fortiori geldt dit voor allochtone kandida-
ten. Er blijkt verder een probleem te bestaan hoe men met verschillende soorten 
informatie moet omgaan. Bij `harde' informatie over mogelijke risico's lijkt de stra-
tegie verstandig om aan de kandidaat duidelijk te maken dat zijn of haar toekomst 
niet bij de politie ligt; overigens zonder melding te maken van de `harde' informatie. 
Bij `zachte.' informatie wordt soms overwogen een speciaal begeleidingstraject met 
de kandidaat af te spreken. In dit traject staat het vermijden van risico-contacten 
centraal. Vindt er dan toch een risico-contact plaats, dan dient de kandidaat dit te 
melden. 

81 



Structurele lekken op verzoek van niet-justitiele bestuurs- en overheidsorganen en 
bonafide bedrijven 
Het verstrekken (maar in feite lekken) van politie-gegevens op verzoek van bonafide 
instanties in de bovenwereld wordt als een groot knelpunt ervaren bij politie en 
justitie. I  Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. De politie kan op grond van professi-
onele normen een sterke behoefte hebben om zelf het initiatief te nemen om aan 
bonafide instanties informatie te verstrekken. En ook zijn wederkerige relaties moge-
lijk. 2  Het signaleren van het lcnelpunt betekent overigens niet dat deze vormen van 
informatie-verschaffing niet voorkomen. Integendeel, zou men zeggen. Eerder is 
reeds aangegeven, dat juist op grond van het felt dat dergelijke verzoeken feitelijk 
als `legitiem' worden beschouwd, er de neiging bestaat hoe dan ook, maar vooral 
informed, op deze vragen antwoord te geven. 

Een respondent pleit voor een regeling die globaal aan de volgende criteria voldoet. 
Bij een dergelijke regeling is er niet langer sprake van lekken, maar van verstrekken. 
Deze regeling zou ook voor het verstrekken op verzoek moeten gelden. In de eerste 
plaats moet er een wettelijke basis voor worden gecreeerd. In de tweede plaats zou 
voor het rechtmatig verschaffen van informatie de informatie in directe relatie moe-
ten staan tot de uitoefening van de taalc van de organisatie aan wie worth verstrekt, 
althans binnen de werkingssfeer van die taak moeten vallen (daarbuiten zou dus 
nooit mogen worden verstrekt). In de derde plaats zou voor bestuurs- en overheids-
organen moeten gelden dat alleen `harde' informatie kan worden verstrekt, met ande-
re woorden alleen informatie die in een strafprocedure staande kan worden gehou-
den. Voor verstrekking aan derden buiten de overheid in dit verband, dus aan bonafi-
de bedrijven, zou moeten gelden dat &leen informatie wordt verstrekt waarvan de 
feiten in rechte zijn vastgesteld. In de vierde plaats zou een verjaringscriterium moe-
ten worden gehanteerd: alleen informatie jonger dan vijf jaar komt voor verstrekking 
in aanmerking. In de vijfde plaats zou een wettelijke basis van/voor handhaving van 
vertrouwelijkheid voor deze vormen van verstrekking van informatie moeten worden 
gecreerd. Een probleem bij bonafide bestuurs- en overheidsinstanties is dat indien de 
informatie wordt gebruikt om beslissingen te nemen, de kans bestaat dat betrokkene 
dit ook te weet kan komen (bijvoorbeeld in een administratiefrechtelijk of civiel-
rechtelijk geding). In verschillende gevallen heeft de betrokkene ook recht te weten 
waarop de beslissing is gebaseerd. Voor dergelijke gevallen is een regelgeving/me-
chanisme welke de `kool' van de vertrouwelijkheid en de `geit' van de openbaarheid 

Dit blijkt ook uit het WODC-onderzock van C.Cozijn, Wet en Besluit politieregisters. Een inventa-

risatie van knelpunten in de politiepraktijk, Den Haag: WODC, 1996. 

2 Deze twee vormen van verstrekken komen in de volgende twee hoofdstukken aan de orde: in hoofd-

stuk 5 verstrekken op basis van wederkerigheid en in hoofdstuk 6 verstrekken op initiatief van de 

politie. 
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spaart onontbeerlijk. Bij ontstentenis van een wettelijke regelgeving/mechanisme 
blijft men immers uit een oogpunt van bronbescherming vaak aangewezen op crea-
tieve, informele oplossingen, de zogenaamde `vrije veld-oplossingen'. Voor bonafide 
bedrijven geldt dit probleem overigens in veel mindere mate: zij hebben doorgaans 
alle belang bij verdere geheimhouding. Uit overwegingen van public relations lossen 
zij problemen liever intern op. 

4.6 Signalering en afdoening 

Informele informatie-uitwisseling op verzoek van derden wordt vooral gesignaleerd 
(in de zin dat dossiervorming plaatsvindt) door: 
- collega's in verband met opvallend, ongewoon gedrag; 
- lopend onderzoek; 
- CID-informatie; 
- klachten van gedupeerden. 
Bij incidenteel lekken speelt ook het interne geruchtencircuit een grote rol. In kader 
4.3 staat een overzicht over de wijze waarop men veelal met geruchten omgaat. 

Kader 4.3 - Geruchten over lekken bij de politie 

Hoe gaat men btj de politie om bij geruchten over lekken van vertrouweltjke informatie door 

collega's? In dit onderzoek zijn drie varianten naar voren gekomen: 

- Men confronteert de collega rechtstreeks met di! gerucht. Vaak gaat het hier om een gelief-
de politieman of -vrouw. Men geeft hem of haar openlijk de gelegenheid her geschonden bla- 

zoen te zuiveren. Als dit lukt is de schade voor betrokkene niet groot en wellicht in het ge-

heel niet langer aanwezig; 

- De leiding bespreekt het gerucht in een functioneringsgesprek. Ook hier heeft betrokkene de 

kans de geruchten te ontzenuwen. Maar ook al lukt dit voor zijn superieuren, toch blijft de 

kans bestaan dat het gerucht op de werkvloer een eigen leven blijfi leven. Een blijvend stig-

ma kan het gevolg zijn. Om dit te voorkomen is interventie van de leiding noodzakeltjk; 

- Her gerucht wordt in het geheel niet besproken. In de eerste plaats kan dit worden ingege-

ven omdat men hoopt dat er in plaats van geruchten bewUzen op tafel komen om maatrege-

len te kunnen treffen. Hoe eventueel onterecht her gerucht ook is: men lijkt de collega nooit 

meer re kunnen vertrouwen. In de tweede plaats - en waarschijnlijk veel frequenter -, wordt 

her gerucht niet besproken. Door de collega's niet omdat goede horizontale contacten bij de 

politie prevaleren. Door de leiding niet omdat ztj geen belang heeft bij het ingaan op derge-

lijke vage signalen. 
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Na klachten van gedupeerden volgt intern onderzoek. Indien op grond van het onder-
zoek blijkt dat er inderdaad is gelekt, volgt veelal een disciplinaire maatregel in de 
vorm van een berisping. 
Bij het lekken naar ambassades en consulaten bestaat zoals gezegd een grote mate 
van terughoudendheid voor het treffen van maatregelen in de personele sfeer. In een 
geval is een politiefunctionaris toch ontslagen. Dit ontslag werd echter vooral moge-
lijk doordat de politiefunctionaris zich ook schuldig had gemaakt aan mishandeling. 
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5 Evenwicht en inbedding in de uitwisseling met de 
bovenwereld 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt de schijnwerper te staan op de informatie-uitwisseling met de 
bovenwereld zonder dat duidelijk is wie nu precies het initiatief heeft genomen 
(evenwicht tussen verzoeker en verstrekker), of waarbij sprake is van inbedding van 
politie-functionarissen in een omgeving van de bovenwereld. Eerst komen de gege-
yens uit het dossieronderzoek aan de orde (paragraaf 5.2). Vervolgens volgen para-
grafen over de vormen van informatie-uitwisseling in de praktijk (5.3), de achter-
gronden van deze informatie-uitwisselingen (5.4) en de oplossingen die in de prak-
tijk worden aangedragen (5.5). De laatste drie paragrafen zijn weer mede gebaseerd 
op de interviews en de case-studies. In paragraaf 5.6 komen de signalering en afdoe-
ning van deze gevallen aan de orde. 

5.2 Dossiergegevens 

Omvang 
Bij de reguliere politie zijn in de periode 1993-1995 zeven gevallen aangetroffen van 
zaken waarbij er evenwicht bestaat in de initiatieven tussen verstrekker en ontvanger 
of er sprake is van inbedding van de politie in een omgeving van de bovenwereld. 
Bij de rijksrecherche zijn twee van dit type zaken aangetroffen; een van deze zaken 
is ook bekend vanuit het onderzoek bij de reguliere politie. In totaal zijn bij genoem-
de zaken ten minste tien politiefunctionarissen betrokken. I  

Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van onderzoek is als volgt: 
- vijf zaken zijn opgelegd, in vier zaken is dit gebeurd na onderzoek op grond van 

een klacht; in een zaak is onderzoek verricht naar aanleiding van CID-informatie; 
- in een zaak is als disciplinaire maatregel een berisping opgelegd; deze zaak is ook 

door de rijksrecherche onderzocht; 

1 Het betreft ook hier een minimumschatting. Bij een zaak zijn een onbekend aantal meerdere personen 
betrokken. Geteld is hier twee personen. 
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- met een agent is naar aanleiding van een klacht een corrigerend gesprek gevoerd; 
- een zaak is nog in onderzoek bij de rijksrecherche. 

Inhoudelijke typering 
Ook hier laten de dossiers zich vooral onderscheiden in incidentele en structurele 
vormen van lekken. 

Type I. Incidentele lekken naar de bovenwereld 
Ia. Incidenteel lekken naar vrienden, verwanten en bekenden. Ook hier blijken 

' verwanten, vrienden en bekenden vaak incidentele ontvangers van vertrouwelij- 
ke politie-informatie te zijn. Bij deze gevallen blip het initiatief tot het verstrek- 
ken van informatie echter in het midden. Opnieuw blijkt, dat nauwe sociale 
relaties faciliterend werken. Bij de reguliere politie zijn vijf van deze zaken 
aangetroffen (drie op basis van klachten, een op grond van CID-informatie en 
een onbekende signalering). Ten aanzien van de bctreffende politiefunctionaris- 
sen is in 66n geval een disciplinaire maatregel in de vorm van een berisping 
genomen. In een ander geval is de zaak beschouwd als een onduidelijk signaal. 
In drie gevallen zijn de zaken na onderzoek opgelegd: duidelijkheid ontbreekt 
vooralsnog. 

lb. Lekken naar buitenstaanders in strijd met de professionele code van het politie-
vak. Hier blijkt ook soms op een wat ongelukkige manier met een en ander te 
worden omgesprongen. Zo ook in de zaak van een agente die reeds lang bezig is 
.met een burenruzie. In een gesprek op straat met 66n van de partijen vertelt zij 
luid en duidelijk informatie afkomstig van de Raad voor de Kinderbescherming. 
Deze informatie blijkt achteraf overigens ook via de krant reeds bekend te zijn. 
Na de klacht van de andere partij volgt oplegging van deze zaak: juist omdat de 
informatie op ruime schaal reeds `bekend' verondersteld mag worden. 

Type II: Structurele lekken naar de bovenwereld 
Ith. Het structureel lekken naar bonafide organisaties in de bovenwereld blijkt ook 

voor te komen in de gevallen waarbij niet duidelijk is wie nu de initiatieven 
heeft genomen: de verstrekkende functionaris zelf of diens omgeving. Dit vinden 
we in 66n zaak bij de rijksrecherche, die wij ook bij de reguliere politie zijn 
tegengekomen. Ook dit gedrag - hoe goed bedoeld ook - kan men als niet-pro-
fessioneel typeren. Het betreft hier een politieman die lid is van het bestuur van 
een schietvereniging. Ten behoeve van de ballotage van nieuwe leden en het 
voorkomen dat ongewenste individuen lid worden, trekt hij antecedenten na. De 
zaak komt aan het licht op grond van een klacht, en wordt uiteindelijk met een 
berisping afgedaan. 
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Hb. Het structureel lekken naar collega's in strijd met de professionele politiecode. 
Deze zaak komen we ook tegen bij de rijksrecherche. Hierbij zijn minimaal drie 
politiefunctionarissen in beeld. Deze zaak komt in beeld door een lopend onder-
zoek van de rijksrecherche naar criminele activiteiten van anderen, en is verder 
nog in onderzoek. Het vermoeden hier bestaat, dat politiemensen die (wederom) 
alien lid zijn van een bepaalde schietvereniging daar regelmatig en ongewenste 
recherche-informatie uitwisselen. 

Van beide gevallen kan aldus worden aangetekend dat het verweven zijn in een 
milieu van schietverenigingen de zuiverheid van een en ander niet bevordert. 

5.3 Vormen 

In de vorige paragraaf zijn incidentele en structurele vormen van lekken besproken, 
zoals die in dossiers zijn aangetroffen. Ten aanzien van de incidentele gevallen is het 
steeds niet duidelijk wie het initiatief heeft genomen tot het vrijkomen van informa-
tie: de verzoeker of de verstrekker? 
Bij de structurele vormen van lekken is er sprake van inbedding van de politie in een 
omgeving van de bovenwereld. In interviews wijzen onze zegslieden vooral op struc-
turele vormen van lekken die een gevolg zijn van inbedding via het werk. Dat komt 
heel pregnant naar voren als het werk van wijk- en rayon-agenten ter sprake komt. 
Deze agenten werken in hun buurt nauw samen met andere instanties. In het kader 
van het integrale veiligheidsbeleid worden deze vormen van samenwerking door de 
overheid juist bevorderd. De politie trekt in dit verband samen op met bij voorbeeld 
woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk, RIAGG's, GGD'en en instellingen 
voor jeugdhulpverlening. Bij deze samenwerking hebben zij uitdrukkelijk te maken 
met problemen van de privacy-wetgeving. Samenwerken vraagt in vrijwel alle geval-
len immers ook dat onderling informatie wordt uitgewisseld. Wederkerigheid in de 
onderlinge r* elaties tussen de politie en dergelijke maatschappelijke organisaties voert 
de boventoon. Duidelijk komt dit naar voren in kader 5.1. 
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Kader 5.1 - Werken in de wijk: de jeugdrechercheur 

In een stadsbuurt werkt een jeugdrechercheur nauw samen met scholen. Hij probeert zo snel 

mogelijk voor jongeren die met de politic in contact zijn gekomen trajecten te beginnen die het 

probleemgedrag van jongeren kunnen tegengaan. Over individuele jongeren vindt regelmatig in 

een commissie overleg plants met hoofden van scholen, pedagogen, leerlingbegeleiders en 

ambtenaren van leerplichtzaken. In di: overleg vertelt de jeugdrechercheur over wat bij de 

politic over individuele jongeren bekend is. Oak hoort hij van de andere participanten in het 

overleg over problemen van jongeren op individueel niveau die niet bij de politic bekend zijn. 

Behalve in commissie-verband doet de jeugdrechercheur ook bilateraal zaken met de deelne-

mers aan het overleg. Maar ook daarbuiten, bij voorbeeld met de afdeling jeugdpsychiatrie van 

het RIAGG. De onderlinge informatie-uinvisseling vindt plants op basis van onderling vertrou-

wen. flat vertrouwen is niet van de ene op de andere dog aanwezig. De samenwerking is echter 

zodanig dat de jeugdrechercheur zich geen zaken kan herinneren, waar het vertrouwen werd 

geschonden. De jeugdrechercheur howl( geen register bij over de jongeren. Naar eigen zeggen 

is zijn geheugen zijn register. Hij zegt zich lifer te storen aan de privacy-regelgeving: hij han-

delt naar eer en geweten. 

Een tweede vorm van structurele informatie-uitwisseling via het werk doet zich voor 
bij de samenwerking in het kader van de zogenaamde public -private partnership. Dit 
kan gaan om de beveiliging van bedrijfsterreinen door particuliere beveiligingsbe-
drijven. Vaak noteren deze bedrijven ten behoeve van de politie gebeurtenissen die 
zijn opgevallen tijdens dc surveillance. De politie vcrschaft hen in ruil ook informa-
tie. Soms trekt men samen op. Hetzelfde doet zich voor bij de samenwerking van de 
politie met veiligheidsfunctionarissen van bijvoorbeeld voetbalclubs. Vaak worden 
tijdens wedstrijden gezamenlijke commando-ruimten gebruikt. Onder deze omstan-
digheden ligt (ook onbcdoeldc) onderlinge infonnatie-uitwisseling voor de hand. 

Inbedding van de politie in dc omgeving van het bedrijfsleven ligt ook ten grondslag 
aan een derde vorm van onderlinge informatie-uitwisseling tussen politic en bedrijfs-
leven. Tussen verschillende partners stroomt informatie in beide richtingen. Voor-
beelden hiervan zijn de banken en de Koninklijke PTT Nederland (KPN). De Ko-
ninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) neemt hier een bijzondere positie in. De 
KLM heeft een onbezoldigd opsporingsambtenaar, die op reguliere wijze gemakke-
lijk aan politie-informatie kan komen die verband houdt met de bedrijfsveiligheid 
van dc KLM. De KLM wordt ook vermeld in de Wet op de justitiele documentatic. 
Daarnaast kan dc KLM gegevens krijgen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD) ten aanzien van bij voorbecld terroristische aanslagen op vliegtuigen. Ook 
daar is sprake van onderlinge uitruil van informatie. De inbedding van de politic in 
cen omgeving van het bedrijfsleven is hier een situatic waarbij alle betrokkenen 
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voordeel hebben. In feite is sprake van een glijdende schaal: nu eens neemt de politie 
het initiatief; dan weer het bedrijfsleven. De positie van inbedding geeft hierbij het 
meest pregnant de wederkerigheid in de relatie tussen politie en bonafide 
bedrijfsleven aan. De wederzijdse relaties zijn tamelijk structureel. 

Aldus kunnen de volgende vormen van informele informatie-uitwisseling worden 
aangetroffen: 
- incidentele vormen van lekken zonder dat duidelijk is of de verstrekker of de ont-

vanger van de informatie het initiatief heeft genomen: 
* naar vrienden, verwanten en bekenden; 

• * naar andere buitenstaanders; 
- structurele vormen van lekken op grond van inbedding van de politie bij: 

* het integrale veiligheidsbeleid (samenwerking met vele instellingen op wijk- of 
buurt-niveau); 

* public-private partnership (samenwerking met particuliere beveiliging); 
* samenwerking tussen de politie en het bonafide bedrijfsleven. 

5.4 Analyse 

In dit hoofdstuk zijn in eerste instantie uit het dossieronderzoek vormen van lekken 
besproken waarvan het niet evident is wie het initiatief tot de overdracht van infor-
matie heeft genomen. Voor wat betreft incidentele lekken naar verwanten, vrienden 
en bekenden kan net als in het vorige hoofdstuk worden gewezen op naiviteit en het 
bagatelliseren van de problemen die zijn verbonden aan dit type lekken. Het inciden-
teel lekken naar buitenstaanders kan ook onder deze noemer worden gebracht: on-
professioneel optreden vormt bier het sleutelwoord. 
Uit het dossieronderzoek kwamen ook structurele lekken in schietverenigingen naar 
voren. In een geval lag bier het voorkomen van ongewenste leden aan ten grondslag. 
Gezien de aard van de bezigheden trekken schietverenigingen immers ook lieden die 
zich niet kunnen bogen op een onberispelijk heden en verleden. Anders ligt het bij 
de rechercheurs die hun samenkomst bij de schietvereniging gebruiken om elkaar 
regelmatig van recherche-activiteiten op de hoogte te stellen. Zij maken geen onder-
scheid tussen nice to know en need to know. Hun dagelijkse bezigheden zijn kenne-
lijk zo interessant, dat discussies met insiders zelfs op risicovolle plaatsen voor de 
hand liggen. 
In de vraaggesprekken zijn vormen van structurele informatie-uitwisseling naar 
voren gekomen die niet in de dossiers zijn aangetroffen: de informatie-uitwisseling 
tussen wijk- en rayon-agenten met andere instellingen in buurten, bij public-private 
partnership op het gebied van veiligheid en in de omgeving van het bedrijfsleven. 
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Een belangrijke verklaring voor dit fenomeen lijkt te zijn dat het verschijnsel niet als 
lekken' of als `informeel' wordt beleefd. Het gaat om (informele) afspraken die 
voor alle betrokkenen informatie-winst opleveren en die in sommige gevallen ook 
noodzakelijk zijn voor de eigen werksituatie. Voor de politic gaat het dus eerder om 
sverstrekken' dan om slekken'. Het adagium `voor wat, hoort wat' is dan van toepas-
sing. 

5.5 Praktijkoplossingen 

Het verschaffen van vertrouwelijke informatie door de politic als gevolg van inbed-
ding in een netwerk van de bovenwereld levert een belangrijk discussiepunt op. Er 
zijn politiemensen die van mening zijn dat dit feitelijk geen problemen met zich mee 
hoeft te brengen. Zij interpreteren art. 30 van de Wet politieregisters op een ruime 
wijze. Het verschaffen van vertrouwelijke politie-informatie achten zij hier `noodza-
kelijk voor de uitvoering van de taak'. I  Als de lokale driehoek, bij voorbeeld, de 
adoptie van scholen tot een taak van de politic rekent, kan de politic namen van 
`boefjes' aan de scholen doorgeven. Andere politiemensen gaan niet mec in deze 
ruime interpretatie: zij wijzen op de (onbedoelde) gevolgen voor het gesloten ver-
strekkingenregime van de Wet politieregisters (' zo staan alle sluizen open'), en ach-
ten dit handelen aldus als strijdig met de wet. Maar ook deze functionarissen achten 
deze vorm van informatie-uitwisseling onontkoombaar voor adequaat optreden van 
de politic. 

Het verkrijgen van informatie door de politic op grond van deelname aan een net-
werk levert eveneens problemen op. Hoe ga je met deze informatie om? Breng je de 
informatie onder in een (tijdelijk) register? Of zijn andere manicren in gebruik? De 
jeugdrechercheur die eerder in dit hoofdstuk optrad, gebruikt zijn geheugen. Hij zal 
met deze werkwijze niet alleen staan. Maar er zijn ook anderc manieren om de aan-
leg van een (tijdelijk) register te voorkomen. In kader 5.2 staat een voorbeeld. 
Duidelijk is dat het aanleggcn van registers met alle procedures daar om been alleen 
in uiterste noodzaak prioriteit heeft. 

1 Ook door Cozijn (1996) wordt op dit verschijnsel gcwezen. Zie Cozijn, 1996, op. cit., p. 36. 
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Kader 5.2 - De organizer ter voorkoming van een (ttjdelijk) register 

Onbedoelde effecten kunnen het resultaat zijn van verscherping Van regelgeving. Een voorbeeld 

is het gebruik van de organizer. Om de aanleg en aanmelding van een tijdelijk register te voor-

komen, maken politiemensen onder andere gebruik van een organizer. In dit handzame appa-

raatje kun je allerlei informatie opslaan zonder dat er formeel sprake hoeft te zijn van een 

register. De informele organizer biedt bij voorbeeld soelaas om de activiteiten van kleine en 

middelgrote boefjes en boeven vast te leggen. Toekomstig onderzoek kan hiermee zijn gebaat. 

Aiatuurlijk kun je hiervoor ook het oude opschriilboekje of te we! het 'melkboerenboekje' ge-

bruiken. 

Voor de samenwerking met `vaste' partners uit het bedrijfsleven bestaan convenan-
ten. Zo bestaat er een convenant tussen het arrondissement Haarlem van het Open-
baar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de KLM. In dit convenant is be-
paald dat op grond van ethische verplichtingen informatie kan worden uitgewisseld. 
Denk, bij voorbeeld, aan de preventie van transporten met verdovende middelen. De 
KLM hanteert bier ook een eigen bedrijfsethiek, die correspondeert met het conve-
nant. Dergelijke convenanten zijn ook gesloten met de Vereniging van Nederlandse 
banken en de Koninklijke PTT Nederland (KPN). In het volgende hoofdstuk komen 
wij op deze convenanten terug. 

5.6 Signalering en afdoening 

Incidentele informatie-uitwisselingen waarbij niet duidelijk is wie het initiatief heeft 
genomen worden vooral gesignaleerd op grond van klachten van gedupeerden. Er 
bestaat tenighoudendheid bij het treffen van maatregelen. 
De verschillende vormen van inbedding via het werk worden niet of slechts zelden 
(formed') gesignaleerd c.q. als informele informatie-uitwisselingen behandeld. Dit 
zou vermoedelijk slechts anders zijn/worden indien derden-gedupeerden naar aanlei-
ding hiervan een klacht indienen of dit anderszins aanhangig maken. De beide be-
trokken partijen doen dit niet: zij hebben hiervan beiden voordeel. 
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6 Initiatieven vanuit de politie richting bovenwereld 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is gewijd aan het verstrekken van informatie aan de bovenwereld, 
waarbij de verstrekkende politiefunctionaris zelf het voortouw heeft genomen. In de 
dossiergegevens (paragraaf 6.2) gaat het alleen om dergelijke situaties. Daarnaast 
komen in dit hoofdstuk ook initiatieven van de politie aan de orde om andere instan-
ties uit de bovenwereld juist te bewegen tot het geven van informatie. In de opspo-
ring beschikt de politie weliswaar over dwangmiddelen om aan gewenste informatie 
te komen. Maar ook zonder gebniik van dwangmiddelen is de politic soms genteres-
seerd in informatie uit de bovenwereld, die normaal niet vrijelijk toegankelijk is bij 
voorbeeld op grond van de werking van de Wet persoonsregistraties. Deze informa-
tie kan voor de opsporing van strafbare feiten van belang zijn, maar ook voor andere 
taken van de politic: hulpverlening en handhaving van de openbare orde. Hierin 
komt weer de wederkerigheid in de relatie tussen politic en instanties uit de boven-
wereld tot uiting. In dit hoofdstuk ligt echter het zwaartepunt bij de initiatieven van 
de politic terzake. 

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 6.2 geeft weer een beeld van de 
dossiergegevens terzake. In paragraaf 6.3 komen verzoeken van de politic om infor-
matie aan bod. Vormen van lekken in de praktijk staan beschreven in paragraaf 6.4. 
Vervolgens passeren de achtergronden van dit lekken (6.5) en de praktijkoplossingen 
(6.6) de revue. Het hoofdstuk wordt besloten met een kort overzicht van de signale-
ring en afdoening (paragraaf 6.7). 

6.2 Dossiergegevens 

Omvang 
In de periode 1993-1995 zijn bij de reguliere politic 21 gevallen aangetroffen van 
informatie-uitwisseling met de bovenwereld, waarbij de verstrekkende politiefunctio-
naris een actieve rol vervulde. De politiefunctionaris heeft in alle gevallen zelf het 
initiatief genomen tot het naar buiten brengen van vertrouwelijke politic-informatie. 
Bij deze eenentwintig zaken zijn 21 bij de politic werkzame personen betrokken, 
waaronder een arrestantenbewaarder, een verbalisante, een parkeercontroleur, een lid 
van de vrijwillige politic en drie persvoorlichters. Bij de bijzondere opsporingsdien- 
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sten zijn in dezelfde periode twee zaken aangetroffen, waarbij vijf opsporingsambte-
naren een rol spelen. Bij de rijksrecherche is een zaak gevonden, waarbij minimaal 
twee politiemensen zijn betrokken. 

Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van onderzoek is als volgt: 
- een politievrouw is ontslagen; 
- drie politiefunctionarissen hebben een berisping ontvangen; 
- zeven keer zijn klachten gegrond verklaard, maar volgen geen verdere maatrege-

len; 
- een keer is cen klacht ongegrond verklaard; 
- een keer is een corrigerend gesprek gevolgd; 
- een keer is de zaak afgedaan met het aanbieden van excuses; 
- een keer is een maatregel in de bedrijfsvoering getroffen; 
- zes zaken zijn wegens onduidelijkheden opgclegd; 
- bij twee politiefunctionarissen werd het lekken van vertrouwelijke informatie naar 

de bovenwereld als noodzakelijk bevestigd. 

Inhoudelijke typering 
De karakterisering van zaken kan wederom plaatsvinden langs de dimensie inciden-
teel-structureel, zij het dat opvallend is, dat hierbij vooral van incidentele vormen 
van (vermoedelijk) lekken sprake is. Met andere woorden, dc dossier-vorming heeft 
alleen betrekking op de enkele keer dat een politiefunctionaris het initiatief heeft 
gcnomen, niet op min of meer vaste, semi-permanente afspraken om dat te doen. 

Type I: Incidenteel lekken naar de bovenwereld 
Ia. Het ongevraagd lekken van informatie naar buitenstaanders in strijd met de eigcn 

professionaliteit lijkt een vast probleem. Bij de reguliere politic zijn we vijf 
gevallen tegengekomen. Bij de bijzondere opsporingsdiensten gaat het om eon 
zo'n geval. Inhoudelijk betreft het echter allerlei uiteenlopende zaken: dit va-
rieert van `ongelukjes', via een soort van overbezorgdheid tot regelrechte ver-
dachtmakingen. 
- Twee dienders die met de auto surveillance uitvoeren, houden in een smalle 

straat een verdachte van een verkeersovertreding aan. Via de portofoon vragen 
zij gegevens over de verdachte aan. De portofoon staat zo hard aan dat het ant-
woord door de straat galmt. De verdachte dient een klacht in, die gegrond 
wordt verklaard. Maatregelen voor een beter gebruik van portofoons worden 
tocgezegd. 

- Een wachtcommandant zou de organisator van een muziekevenement op de 
hoogte hebben gesteld dat tegen een muzikant en onderzoek loopt. De artiest 
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krijgt vervolgens geen contract aangeboden en dient een klacht in. Bij gebrek 
aan bewijs wordt de klacht opgelegd. 

- Een rechercheur van Jeugd en Zeden stuurt aan een verdachte van seksueel 
misbruik van zijn dochter een gedeelte van het verslag van een verhoor met 
zijn dochter. De rechercheur tracht zo een einde te maken aan de bezoekrege-
ling van de man. De klacht van de man wordt gegrond verklaard. 

- Een politieman waarschuwt een vrouw voor haar contacten met een man door 
de antecedenten van de man naar voren te brengen. Na de klacht van de man 
wordt de fout van de politieman toegegeven. 

- Een politieman zou in jagerskringen informatie hebben verspreid over een pro-
ces-verbaal met overtredingen van de Jachtwet door twee jagers. De jagers 
voelen zich in hun goede naam aangetast en dienen een klacht in. De klacht 
wordt opgelegd bij gebrek aan bewijs. 

- Een ambtenaar van een bijzondere opsporingsdienst meldt bij de reguliere 
politie verkeerde informatie over een overtreding van de Jachtwet. Hierover 
wordt door de beschuldigden geklaagd. De klacht wordt gegrond verklaard. 
Aan klagers wordt meegedeeld, dat zij niet bij de bijzondere opsporingsdienst 
staan geregistreerd. De opsporingsambtenaar biedt zijn excuses aan. Via de 
Ombudsman willen klagers vervolgens een schadevergoeding. Het aanbieden 
van de excuses is voor de Ombudsman voldoende om voor een schadevergoe-
ding geen aanleiding te zien. 

lb. Onhandig omgaan met, c.q. lekken naar de media 
Hiervan zijn bij de reguliere politie drie zaken aangetroffen. In alle drie gevallen 
gaat het om persvoorlichters die mededelingen doen over criminele incidenten. 
In alle gevallen verstrekt de mediavoorlichter ook meer informatie dan nodig is, 
hetgeen met name ten koste gaat van het slachtoffer, zo blijkt. 
- Een verdachte uit een kleine gemeenschap voelt zich door een bericht in een 

krant op basis van mededelingen van een persvoorlichter in zijn goede naam 
aangetast en dient een klacht in. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond ver-
klaard: 'De privacy en de status van de verdachte zijn geschaad. De persvoor-
lichter had zich moeten realiseren dat de anonimiteit van de verdachte was 
gewaarborgd'. 

- Een instelling voelt zich in haar belangen geschaad, omdat een persvoorlichter 
de hoogte van een bij de instelling gestolen bedrag ook aan de pers bekend 
maakt. De klacht wordt gegrond verklaard: 'de persvoorlichter had in de afwe-
ging tussen goede persvoorlichting en het belang van de instelling een andere 
keuze moeten maken'. 

- Een persvoorlichter deelt mee, dat een veehandelaar slachtoffer is geworden 
van diefstal van zijn koffer. De veehandelaar voelt zich nu bedreigd, omdat hij 
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vaak met een koffer met geld over straat loopt en dient een klacht in. De klacht 
wordt ongegrond verklaard: 'de persvoorlichter kan zelf beslissen welke infor-
matie geanonimiseerd beschikbaar wordt gesteld; dit laat onverlet dat beken-
den het persbericht kunnen herleiden'. 

Ic. Klokkeluiden 
F,en andere vorm van actief lekken naar de pers betreft het zgn. 4 1clokkeluiden' 
(whistleblowing). De dossiers van zowel de reguliere politie als de rijksrecherche 
en de bijzondere opsporingsdiensten leveren ieder een van dergelijke zaken op. 
Kloklceluiden wordt vooral toegepast om invloed uit te oefenen of misstanden 
aan de kaak te stellen. I  Bekker (1996) plaatst het klokkeluiden samen met open-
lijk de publiciteit zoeken (denk aan recente optredens van een aantal hoofdcom-
missarissen van de politie in de pers) in een tussenpositie op een glijdende 
schaal, die loopt van de vrijheid van meningsuiting buiten diensttijd tot het tegen 
betaling lekken van informatie. 2  Bij klokkeluiden kan er dus sprake zijn van 
aantasting van de professionele normen, maar ook onder bepaalde omstandighe- 

- den juist ertoe dienen de professionaliteit van het politievak te bewaken. Een en 
ander is dus niet geheel ondubbelzinnig. Mogen politiemensen uit terechte on-
vrede tactische beveiliging-gegevens onder de aandacht van (een gedeelte van) 
de pers brengen? Mag wellicht terechte bevlogenheid aanleiding zijn een ver-
dichtsel van vertrouwelijke feiten en verdachtmakingen aan de pers te slijten? 
Enzovoort. De drie zaken waar het hier om gaat zijn als volgt. 
- Een anonieme politiefunctionaris licht de pers in over misdragingen van een 

collega. Een lezer dient een klacht in. De korpsbeheerder deelt aan de klager 
mee dat aan dergelijke zaken aandacht moet worden besteed, maar er volgt 
geen verder onderzoek. 

- Medewerkers van een afdeling van de politie leveren uit onvrede met de werk-
situatie tactische beveiligingsgegevens ter publicatie aan een kraut. Uit het 
onderzoek van de rijksrecherche komen geen aanwijzigingen welke politic-
functionarissen de gegevens hebben gelekt naar de pers. 

- Uit zorg over de handel in bedreigde diersoorten brengen opsporingsambte-
naren van een bijzondere opsporingsdienst een verdichtsel van lekken en ver-
dachtmakingen over een handelaar ook aan de pers naar buiten. De handelaar 
dient een klacht in bij de Ombudsman. De klacht wordt gegrond verklaard. 

1 Zie M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie. Besehouwingen over aansprakelijkheid, 

institutioneel burgersehap en ambtelijke ongehoorzaamheid, Zwolle, 1990 (diss. Leiden), hoofdstuk 
12 Voice: bescherming van klokkeluiders, pp. 261-297. Zie ook E.M.Th. Beenakkers en M. Grapen-

daal, Lekken en kickers. Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie 

naar de pers, Den Haag: WODC, 1995. 
2 R. Bekker, Ja Vriend, de ene dienst is de andere waard', Den Haag, 1996, pp. 31-36. 
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Id. Incidenteel lekken in overeenstemming met professionele politienormen. 
Een specifieke vorm van incidenteel lekken naar de bovenwereld vanuit de poli-
tie vinden wij bij zaken, waarbij op het eerste gezicht in overeenstemming met 
professionele normen maar in strijd met de regels wordt gehandeld. In totaal 
treffen wij bij de reguliere politie zeven van soortgelijke zaken aan. Het scala is 
groot. 
- Via de tap raakt bekend, dat een rechercheur een vrouw aanbiedt informatie 

over haar gewezen vriend na te trekken. Deze vriend bedreigt de vrouw. De 
rechercheur maakt zich ernstig zorgen over de vrouw en wil haar overtuigen 
van het gevaar dat zij loopt. Na overleg met de Hoofdofficier van Justitie volgt 
een disciplinaire maatregel: berisping. 

- Een hoofdagent ontvangt van een anonieme collega CID-informatie en -mu-
taties naar aanleiding van de aanhouding van verdachten. Een van de verdach-
ten heeft vroeger een pupil van de hoofdagent doodgeschoten. De hoofdagent 
meldt de ontvangst van deze informatie zelf. Na onderzoek wordt de zaak 
opgelegd: geen concrete aanwijzigingen. 

- Een collega van een ander politiekorps deelt uit eigen beweging aan een bu-
reau werving en selectie van een ander korps mee, dat een sollicitant is aange-
houden op verdenking van handel en gebrnik van verdovende middelen. De 
sollicitant wordt afgewezen. 

- Een hoofdinspecteur vertelt aan de chef van een verdachte, dat de politie voor-
bereidingen treft hem op te pakken. De hoofdinspecteur informeert ook naar 
het dienstrooster van de verdachte om deze zonder veel opzien te baren te kun-
nen oppakken. De vakbond van de verdachte dient een klacht in. Deze klacht 
wordt na onderzoek niet gegrond verklaard. In overleg met de Hoofdofficier 
van Justitie schrijft de korpsbeheerder dat bier geen sprake is van een strafbaar 
feit. Zij spreken van overleg en niet opzettelijk verstrekken van informatie in 
het belang van de verdachte. 

- Een verbalisante tipt een bedrijf, dat een van haar chauffeurs zich gevaarlijk in 
het verkeer heeft gedragen. De bedoeling van de verbalisante is, .dat het bedrijf 
aan het slachtoffer van het gedrag van de chauffeur verontschuldigingen aan-
biedt. De klacht van het slachtoffer wordt gegrond verklaard. 

- Een wijkagent zendt een rapport aan een woningbouwvereniging over het 
onaangepaste gedrag van een bewoner. Op grond van dit rapport wordt de 
bewoner na interventie van de rechter uit de woning gezet. Zijn klacht wordt 
ongegrond verklaard. 

- Het personeel van een particulier bewakingsbureau signaleert ten behoeve van 
de politie kentekens van `verdachte' auto's, die op een industrie-terrein 
's nachts worden opgemerkt. De wijkagent koppelt deze informatie terug door 
de particuliere bewakers eventueel te waarschuwen voor mogelijk gevaar: bij 
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voorbeeld door aan te geven dat een bepaalde auto in het bezit is van een 
`vuurgevaarlijke crimineel'. De wijkagent meldt deze handelswijze zelf. Zijn 
gedrag wordt door zijn superieuren niet ontmoedigd: ga zo door! 

Type II: Structureel lekken naar de bovenwereld 
Bd. Het structureel en regelmatig uit eigen beweging lekken naar vrienden, ver-

wanten en bekenden door een politiefunctionaris. Dit vinden wij in vier dos-
siers van de reguliere politic. Het zijn steeds zaken die in strijd zijn met de 
professionaliteit van het politic-yak. In alle gevallen betreft het veelvuldig 
lekken van gevoelige politie-informatie naar vrienden, verwanten en bekenden. 
Twee zaken zijn bekend op grond van klachten, eon signalering geschiedt op 
basis van een lopend onderzoek en van een andere zaak is de signalering onbe- 

. kend. De afdoening van deze zaken is als volgt: twee dienders ontvangen be-
rispingen, een politiefunctionaris krijgt een andere functie en voor een politie-
functionaris volgt ontslag. 

6.3 Verzoeken van de politie om informatie 

De politic kan een bijzonder belang hebben bij het verlcrijgen van informatie uit de 
bovenwereld. Illustratief is de casus-positie van banken in dit opzicht. Voor banken 
bestaan er drie modaliteiten voor het verstrekken van informatie aan politie en justi-
tie. Deze modaliteiten zijn als volgt: 
I. De bank beschikt over een wettelijke titel om informatie af te geven. Deze titel kan 
een verplichting tot verstrekking inhouden. Bij niet-verstrekking beschikken politic 
en justitie bovendien over dwangmiddelen om aan deze gegevens te komen. Sinds 1 
januari 1995 is een Mode!brief aan de hoofdofficieren over justitieel optreden bij 
bankinstellingen in werking die is vastgesteld door de procureurs-generaal. In deze 
Mode!brief zijn een werkbare procedure en de afwikkeling van eventuele kosten 
geregeld. Bij de afgifte van dit type informatie is de bank gevrijwaard voor aanspra-
ken van derden, die mogelijk door de afgifte van informatie zijn geschaad. Naast 
verplichte verstrekking bestaat er ook een juridische titel voor onverplichte verstrek-
king. Op grond van art.11 lid 2 Wet persoonsregistraties (Wpr) kan bij een dringende 
en gewichtige reden cr aanleiding zijn informatie te verstrekken. De levenssfeer van 
betrokkenen mag door deze verstrekking niet onevenredig worden aangetast. Bij 
verstandig gebruik van deze wettelijke titel lopen banken geen gevaar voor aanspra-
ken van derden; 
II. Informatie die wordt verstrekt op grond van de door het Openbaar Ministerie en 
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gezamenlijk opgestelde gedragslijn 
voor vrijwillige medewerking van banken bij onderzoeken. Op basis van deze ge- 
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dragslijn heeft het College van Procureurs-generaal een richtlijn opgesteld, die op 15 
september 1996 in werking is getreden. Binnen deze modaliteit is er sprake van het 
puur doorgeven van informatie, maar kan ook aan de bank worden gevraagd door te 
gaan met het uitvoeren van transacties, die op grond van ethische redenen beter niet 
langer kunnen worden uitgevoerd. Justitie wil dan echter dat deze transacties wel 
doorgaan om beter te kunnen toeslaan. Dit kan in sommige gevallen betekenen, dat 
de bank zich schuldig maakt aan heling, maar daarvoor is de bank gevrijwaard. In de 
praktijk worden strenge criteria gehanteerd die zijn gebaseerd op de richtlijn van het 
Openbaar Ministerie, strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring en het verstandig 
omgaan met publiciteit; 
III. De derde modaliteit voltrekt zich in een grijs gebied. Deze modaliteit heeft te 
maken met doelmatigheid van het optreden van justitie en politie. Bij voorbeeld, 
indien er een gerechtelijk vooronderzoek loopt kan worden gevraagd of huiszoeking 
bij de bank zin heeft. De bank verstrekt dan informatie over het al dan niet zinvol is 
dat politie en justitie naar de bank komen. 

In de praktijk zijn vooral de modaliteiten I en III van belang. Modaliteit II is in de 
praktijk tot op heden niet gehanteerd. 
Twee voorbeelden van toepassing van het verstrekken op vrijwillige basis op grond 
van art. 11 lid 2 Wpr staan in kaders 6.1 en 6.2. In beide voorbeelden komen de 
gewichtige en dringende omstandigheden tot uiting die verstrekking rechtvaardigen. 

Kader 6.1 - Verstrekking op grond van art. 11 lid 2 Wpr door een bank 

Pin-automaat van een bank: op zoek naar getuigen 

Midden in de nacht vindt bij een pin-automaat van een bank een ernstig misdrUf plaats. Een 

jonge vrouw wordt aangerand en verkracht. De politie is uiteraard geInteresseerd in mogelijke 

getuigen. Gezien het tijdstip waarop het misdriff is gepleegd, verwacht de politie weinig van 

een buurtonderzoek. De politie vraagt aan de bank na te gaan wie op of omstreeks het tijdstip 

van het misdrijf geld heeft opgenomen uit de pin-automaat. Gezien de ernst van het misdriff 

besluit de bank de log-rol van de pin-automaat te raadplegen en de gevraagde informatie aan 

de politie te verstrekken. Overwegingen op basis van subsidiariteit en proportionaliteit liggen 

aan deze verstrekking ten grondslag. De betrokken klanten zijn overigens geraadpleegd. 
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Kader 6.2 - Pin-automaat van een bank: op zoek naar een manisch-depressieve man 

Fen manisch-depressieve man is reeds geruime tijd zoek. De politie slaagt er niet in hem op het 

spoor te komen. Het is bekend dat de mart over een pasje beschikt waarmee hi] geld kan opne-

men uit een pin—automaat. De politic verzoekt aan de bank van de man aan te geven op welke 

placasen de man in de afgelopen periode geld heefi opgenomen. De bank verstrekt de infor-

matie. De bank heeft uiteraard niet met haar klant overleg kunnen plegen of hi] toestaat dal de 

informatie aan de politie wordt gegeven. Op grond van de informatie van de bank weer de 

politic de man op te sporen en te zorgen dat hi] adequate hulpverlening krijgt. De bank laat de 

noodzakelijke hulpverlening prevaleren boven eerbiediging van privacy-regels. 

Een ander voorbeeld van een verstreklcing conform art. 11 lid 2 Wpr heeft zich afge-
speeld naar aanleiding van de vliegramp in de Bijlmer. De Postbank heeft men na-
men, adressen en woonplaatsen (NAW-gegevens) ter beschikking gesteld aan de 
politie over klanten uit de verwoeste flat die over een girorekening beschikken. Op 
grond van deze informatic kon het aantal potentiele slachtoffers nauwkeuriger wor-
den vastgeste Id. 

In beginsel warden de klanten door de bank benaderd om toestemming te verlenen 
voor het verschaffen van informatie aan de politic. Een voorbeeld betreft een moord-
zaak. Voor het oplossen van deze zaak was het van belang na te gaan wie op eel) 
bepaald uur van de dag ergens geld had gepind. Het verzoek van de politic kwam om 
17.15 uur binnen. De bank heeft tot 18.00 uur klanten gebeld. Urn 18.00 uur had de 
bank zes van de tien betreffende klanten bereikt. Vervolgens heeft de bank de infor-
matie over de tien klanten aan de politic doorgegeven. Deze verstrekking staat echter 
haaks op het normale beleid van de bank. Maar gelet op het belang van het onder-
zoek en overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit is de informatie toch 
verstrekt, ondanks het feit dat niet alle klanten waren bereikt. Het streven van ban-
ken naar klantvriendelijkheid kan overigens haaks staan op het verstrekken van in-
formatie aan de politic. Dit geldt ook voor de meldingen van banken in het kader van 
de Wet melding ongebruikelijke transacties die met ingang van 1 februari 1994 van 
kracht is geworden. Voordat een melding aan het Meldpunt Ongebruikelijke Trans-
acties (MOT) geschiedt, zal toch een overweging plaatsvinden over welke klant bij 
de transactie is betrokken. Overigens leiden MOT-meldingen maar zelden tot strate-
gisch onderzoek. Een belangrijke reden hiervoor is dat de politic vaak over te weinig 
expertise beschikt om geldtransacties op hun merites te beoordelen. Dam-door is zij 
vaak huiverig voor financieel rechercheren. Banken klagen nogal eens over de gerin-
ge terugkoppeling naar aanleiding van hun meldingen. 
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Ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen bestaat er geen regeling zoals die bij de 
banken. Wel vindt hier soms een soort analoge toepassing plaats aan die regeling. 

Een andere casus-positie biedt de KLM. Tussen de KLM en de Koninklijke Mare-
chaussee bestaat een gentleman's agreement. De Koninklijke Marechaussee heeft 
toegang tot de operationele systemen van de KLM. Overeengekomen is dat vaste 
mensen van de Koninklijke Marechaussee toegang tot deze gegevens hebben. Op 
ieder moment van de dag kunnen zij deze gegevens inzien. Wanneer er echter van de 
gegevens formeel gebruik wordt gemaakt, volgt er alsnog een verzoek tot uitlevering 
van de gegevens. Een dergelijk verzoek komt van de officier van justitie. Na een 
dergelijk verzoek is de verlcregen informatie 'hard'. De werkwijze is analoog aan het 
geven van inlichtingen door de politie aan buitenlandse collega's. Gebruiken die 
collega's de informatie formeel in een proces-verbaal, dan dient alsnog een verzoek 
tot rechtsbijstand via de ambassade van Nederland in het betreffende buitenland wor-
den gedaan. 

Een bijzondere casus biedt het zogenaamde fenomeenonderzoek. Fenomeenonder-
zoek is betrekkelijk nieuw bij de politie. Dit type onderzoek is gericht op analyse 
van bepaalde fenomenen als bij voorbeeld de handel in drugs of de contacten in de 
vrouwenhandel in Oost-Europa. Men stelt op basis van fenomeenonderzoek risico-
analyses op voor een bepaalde betrokken bedrijfstak. Op basis hiervan en indien 
nadere informatie beschikbaar komt, kan een aanvang worden gemaakt met een stra-
tegisch strafrechtelijk onderzoek. De ware aard van het fenomeenonderzoek is nog 
niet ondubbelzinnig vastgesteld. Dat komt doordat het een tussenvorm is die berust 
op twee pijlers: strafrechtelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. Dit leidt 
tot problemen. De gang van zaken is aldus. Men werkt in eerste instantie met door 
de politie aangeleverde informatie. Die tracht men te ordenen en te analyseren. Ver-
volgens vult men deze informatie aan met wat uit openbare bronnen bekend is, en 
probeert men bij concrete instanties nadere informatie te krijgen. Zulke instanties 
zijn onder andere buitenlandse politiegegevens en gegevens van bedrijfsleven, be-
stuur, advocatuur, wetenschap en journalistiek. Bij fenomeenonderzoek stuit men 
nogal eens op knelpunten ten aanzien van de privacy-bescherming bij uitwisseling 
van informatie. Dit komt allereerst door de onduidelijkheid rondom de status van 
fenomeenonderzoek. De meningen zijn hierover verdeeld. Volgens sommigen valt 
het onder een ruime definitie van strafrechtelijk onderzoek, en dus altijd binnen een 
strafrechtelijk traject. Volgens anderen is er echter pas sprake van een strafrechtelijk 
onderzoek als het tot een oogmerk komt. Er is daardoor voortdurend discussie over 
het verlcrijgen van concrete informatie van andere instanties. Vervolgens is de vraag 
voortdurend of de aldus aangelegde registraties waarvan gebruik wordt gemaakt 
onder de Wpolr of onder de Wpr vallen. 
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6.4 Vormen 

Uit het dossieronderzoek (paragraaf 6.2) is een beperkt aantal vormen van informele 
informatie-uitwisseling naar voren gekomen. Er bestaan natuurlijk veel meer vormen 
van informele informatie-uitwisseling waarbij de politic het voortouw heeft. Op 
grond van de interviews kan ook op de volgende vormen van informele informatie-
uitwisseling worden gewezen: 

- informele informatie-uitwisseling binnen een politiekorps. Binnen een korps be-
staan drie compartimenten: de reguliere opsporingsfunctionarissen, de CID en de 
RID. De precieze interne informatie-huishouding is geregeld in de Wpolr, de CID-
regeling 1995 en de Wiv (zie hoofdstuk 2). De praktijk is echter weerbarstiger dan 
de formele regelingen, waarNan naar verhouding maar zeer weinig personen op de 
hoogte zijn. Uit het compartiment van de reguliere opsporing komt, bij voorbeeld, 
ook informatie terecht bij technisch en administratief personeel; 

- informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties onderling. In 
hoofdstuk 2 zijn de interne en exteme compartimentering besproken. Van belang 
zijn hier vooral de regelingen tussen politiekorpsen onderling, tussen politic en 
bijzondere opsporingsdiensten, tussen de CID en de CID van een bijzondere op-
sporingsdienst, tussen de CID en een bijzondere opsporingsdienst zonder CID, 
tussen politic en rijksrecherche, tussen politie en Koninklijke Marechaussee en 
tussen politic en justitie. Gegeven alleen al de complexheid van deze regelingen en 
de naar verhouding geringe kennis van de regelingen bij uitvoerende (politie-)func-
tionarissen is het gecn wonder, dat buiten deze regelingen om informatie wordt ge-
lekt. Anderzijds worth er ook 'bureau-politick' bedreven: met als argument de 
privacy-regeling schema men eigen kennis af of probeert men een machtspositie 
op te bouwen; 

- informele informatie-uitwisseling met het openbaar bestuur. Buiten de formele 
regelingen om komt er informatie bij het openbaar bestuur terecht zonder dat een 
titel voor verstrekking aanwezig is. Denk in dit verband aan het voorkomen dat aan 
een criminele organisatie een vergunning voor cen bovenwereldse activiteit wordt 
verstrekt. Ook bij de aanbesteding van grote bouwwerken door het openbaar be-
stuur komt informatie op initiatief van de politie informed l ter beschikking. Het 
probleem is daarbij de mogelijkheid van doorlekken. Bij het openbaar bestuur gaat 
een ander juridisch regime gelden, inclusief het recht van de wederpartij te weten 
op grond waarvan een beslissing is genomen. Hier speelt het dilemma van wat nu 
zwaarder weegt: preventie of het gevaar van doorlekken (inclusief bij CID-infor- 
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matie het bekend geraken van de bron)? Informele informatie-uitwisseling mar-
keen de keuze voor preventie in plaats van repressie; 

- informele informatie-uitwisseling met derden-organisaties. Ook hier kan op grond 
van preventieve overwegingen informatie worden verstrekt, terwijl de titel voor 
verstrekking ontbreekt: denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, KLM, KPN, 
bedrijven in het kader van public-private partnership of van fenomeenonderzoeken; 

- informele informatie-uitwisseling met media (dat blijkt ook uit het dossier-onder-
zoek) en anderen die ztjn gespitst op het verwerven van informatie (bij voorbeeld 
advocaten). De alertheid van de wederpartil zorgt er hierbij voor dat meer infor-
matie uitlekt dan de politiefunctionaris beoogde. 

Uit het dossier-onderzoek komen daarnaast ook nog de volgende vormen naar voren: 

- incidentele informele informatie-uitwisseling: 
* ongevraagd lekken naar particuliere buitenstaanders; 
* onhandig omgaan met, c.q. leklcen naar de media; 
* klokkeluiden (trachten misstanden aan de kaak te stellen); 
* lekken in overeenstemming met de professionele code (wijzen op gevaar, tippen 

over risico's van sollicitanten en dergelijke); 

- structureel (veelvuldig) lekken naar vrienden, verwanten en bekenden. 

6.5 Analyse 

Bij de politie bestaat een dominante cultuur van nieuwsgierigheid. Dat ligt ook min 
of meer in het vak besloten. In een dergelijke cultuur is het moeilijk een onderscheid 
te maken tussen need to know en nice to know. Veel van de informele informatie-
uitwisseling binnen een korps en tussen opsporingsinstanties kan als een uiting van 
deze cultuur worden beschouwd: alle privacy-regelingen ten spijt. Dit verklaart ook 
de voortdurende pogingen tot verdere interne compartimentering. Men poogt hierin 
cesuren aan te brengen. Bij veel zaken leidt dat van het ene embargo tot het volgen-
de embargo. Alle min of meer voor iedere politiefunctionaris toegankelijke infor-
matie herbergt immers een gevaar op zich, namelijk dat die informatie ook buiten het 
korps beschikbaar komt. De externe compartimentering - de waterscheiding tussen 
politic en derden - vertoont immers ook scheuren. 
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Informele informatie-uitwisseling met het openbaar bestuur en met derden-organisa-
ties wordt veelal ingegeven op professionele gronden. Het verstrekken van informa-
tie staat dan in het kader van preventie. Dat markeert overigens wel een dilemma. Je 
laadt een grote verantwoordelijkheid op je als je niet verstrekt, maar ook als je wel 
tot verstrekking overgaat. Dit dilemma laat zich goed illustreren bij de aanbesteding 
van• een openbaar gebouw, waarbij een malafide aannemer in beeld komt. Deze 
aannemer biedt kwaliteit tegen een aanzienlijk lagere prijs dan zijn concurrenten. Dit 
kan omdat hij zwart geld wil witwassen. Melding van dit feit aan het openbaar be-
stuur voorkomt de gewraakte aanbesteding. Maar de nasleep kan vervelend zijn: dc 
informatie moet in een eventuele latere aangespannen procedure standhouden en dus 
toetsbaar zijn. 

Aan lekken naar particulieren kunnen persoonlijke zwakheden ten grondslag liggen. 
Dit kan variden van onnozelheid tot interessant-doenerij. Klokkeluiden in de vorm 
van lekken naar de media vindt plaats als mensen al dan niet terecht van oordeel zijn 
dat binnen een korps onrecht bestaat. De relatie tussen de politic en de media kan 
overigens ook tot vormen van wederkerigheid leiden. Een misdaad-journalist kan 
goed op de hoogte zijn van voor cen strafrechtelijk onderzoek relevante feiten, denk 
aan achtergronden, context van het delict. Een journalist is op zijn beurt graag op de 
hoogte van politie-infonnatie om zijn verhaal te verstevigen. politic en joumalistiek 
zijn beide op zoek naar informatie. Een goede onderlinge verstandhouding kan voor 
beiden voordelen bieden en kan aanleiding geven tot 'fij houdt je mond, maar je 
weet het als eerste als er lets komt'. 

6.6 Praktijkoplossingen 

In hoofdstuk 4 is reeds op het knelpunt gewczen van het informed verstrekken van 
informatie op verzoek van bonafide instanties uit de bovenwereld. Dit geldt natuur-
lijk evenzeer indien de politic zelf het initiatief neemt om, bij voorbeeld het open-
baar bestuur of bankcn of verzekeringsmaatschappijen te informeren met strikt geno-
men vertrouwelijke en/of gevoelige informatie. Het probleem kan worden omzeild 
door informed te adviseren iets na te laten zonder de exacte redenen erbij te leveren. 
Maar dan nog kunnen problemen ontstaan indien een wederpartij wil weten op grond 
waarvan een beslissing is genomen. Het illustreert een problematische kant van het 
beschikken over geheime informatie (bij voorbeeld CID-informatie). Je hebt kennis, 
je kunt die kennis niet doorgeven zonder vervelende consequenties, je moet die 
informatie `veredelen' tot strategisch bruikbare kennis, vervolgens krijg je te maken 
met het dilemma hoc je die kennis hanteerbaar kan maken, waarbij als de kennis 
voor een bonafide ontvanger uit de bovenwereld relevant is, ook de regelgeving 
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moet worden omzeild. Een praktijk-voorbeeld geeft het dilemma goed weer. Er komt 
CID-informatie binnen dat een criminele organisatie in onroerend goed gemeenten 
benadert om bouwopdrachten te verwerven. Aan de betrokken gemeenten wordt deze 
CID-informatie doorgegeven zonder dat hier een wettelijke titel voor bestaat. Er is 
dus sprake van informele informatie-uitwisseling onder het motto dat professionali-
teit prevaleert boven regelgeving. Maar dit lekken geeft wel problemen. Hoe staat 
het met de onderbouwing van de informatie? De exacte informatie kan niet op tafel 
worden gelegd. Lopen de informanten door de verstrekking risico's? Tip je door het 
verstrekken de criminele organisatie dat er een informanten-traject loopt? Wat is het 
gevaar dat de gemeenten privaatrechtelijk aansprakelijk worden gesteld dat bouw-
opdrachten zijn geannuleerd? Een ander voorbeeld. Wisselkantoren dienen te be-
schikken over een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB). Uit CID-informatie 
blijkt dat er wisselkantoren zijn die worden gebruikt voor het witwassen van drugs-
gelden. Is het mogelijk zonder de regelgeving te schenden deze informatie door te 
geven aan DNB? En hoe kan de DNB tot het afgewogen en verdedigbaar oordeel ko-
men dat de vergunningen moeten worden ingetrokken? 
De praktijk leert, dat ook al kunnen soortgelijke vragen niet bevredigend worden 
beantwoord er toch op informele wijze informatie wordt verstrekt. Het eigen profes-
sionele geweten doorbreekt dan de rem die de regelgeving op het verstrekken van 
informatie zet. 

6.7 Signalering en afdoening 

De formele signalering van lekken waarbij het initiatief bij de politie ligt geschiedt 
vooral naar aanleiding van klachten. Ook worden lekken gesignaleerd door collega's 
naar aanleiding van opvallend gedrag. Tijdens lopend onderzoek kan ook informele 
informatie-uitwisseling worden opgemerkt. 
Er bestaat in alle gevallen een grote mate van terughoudendheid voor het treffen van 
maatregelen in de personele steer. Het ontslag van een politievrouw werd in casu 
vooral ingegeven door haar overige niet-functioneren. Dit geldt a fortiori in de geval-
len waarbij de verstrekking als `rechtmatig' wordt beschouwd. Politiefunctionarissen 
die zich hieraan schuldig maken worden eerder aangemoedigd dan bestrafd. 
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7 Recapitulatie: de bovenwereld 

In deel II van deze studie zijn vormen van informele informatie-uitwisseling tussen 
politie en bovenwereld en binnen de politie aan de orde geweest. In dit afsluitende 
hoofdstuk trachten wij een overall-beeld te geven. 

Otnyang 
In totaal 53 dossiers hebben betrekking op de informele informatie-uitwisseling met 
partners die tot de bovenwereld kunnen worden gerekend. Eerder is hierbij aangege-
ven dat de vermoedelijke omvang van de informatie-uitwisseling met de bovenwe-
reld waarschijnlijk aanmerkelijk hoger zal liggen. In de vraaggesprekken komen tal 
van andere gevallen naar voren. 

Verantwoordehjkheid 
Wat betreft de verantwoordelijkheid voor de informatie-uitwisseling houden - al-
thans in de dossiers - beide partners elkaar globaal in evenwicht: in 21 dossiers is het 
initiatief uitgegaan van de partner van de politie of BOD (cel I in de typologie van 
hoofdstuk 3); in 23 gevallen kan de primaire verantwoordelijkheid voor de informa-
tie-verstrekking worden gelegd bij de politie (eel VII in de typologie van hoofdstuk 
3); in negen dossiers kan dit niet worden bepaald of is sprake van evenwicht/inbed-
ding tussen politie en bovenwereld (eel IV van de typologie van hoofdstuk 3). 

Partners 
De identiteit van de partners in de bovenwereld kan in vijf hoofdcategorieen worden 
onderverdeeld. Vormen van informele informatie-uitwisseling zijn aangetroffen met: 
- collega-politiefunctionarissen binnen het eigen politie-korps: veelal betreft het 

informatie die door opsporingsfunctionarissen wordt verstrekt aan niet-
opsporingsfunctionarissen (soms ook vice versa); daamaast betreft het informele 
uitwisselingen tussen RCID-medewerkers en niet-RCID-medewerkers (en vice 
versa), en RID- naar niet RID-mensen; 

- (leden van) andere opsporingsinstanties: informatie wordt op informele grondslag 
uitgewisseld van het ene regiokorps naar een ander regiokorps, van de reguliere 
politie naar bijzondere opsporingsdiensten en vice versa; en daamaast in mindere 
mate met instanties als de rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee, justitie, 
de BVD en buitenlandse politie-eenheden; 
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- (leden van) het openbaar bestuur: dit betreft veelal informatie van politic naar 
gemeenten/burgemeesters, maar soms ook naar provincies, naar ministeries, en 
naar buitenlandse ambassades, consulaten en politieke partijen; 

- (medewerkers van) private organisaties: inforniatie wordt informed uitgewisseld 
tussen politic en banken, verzekeringsmaatschappijen, met andere bedrijven (meer 
in het bijzonder bij vormen van publiek/private samenwerking en in het kader van 
fenomeenonderzoek), en van politic naar andere organisaties (met als bijzondere 
vorm de samenwerking in netwerken, bij voorbeeld in buurten in het kader van 
het integrate veiligheidsbeleid); 

- particulieren: dit betreft vormen van uitwisseling met vrienden, verwanten of 
bekenden; met de media; en met anderen die zijn gespitst op het vergaren van 
informatie (bij voorbeeld advocaten en particuliere recherche-bureaus). 

Vormen van informatie-uitwisseling 
De informele informatie-uitwisseling met de bovenwereld neemt twee vormen aan. 
De informatie-uitwisseling kan een enkel incident betreffen. De informatie-uitwisse-
ling kan ook een structurele vorm van informatie-uitwisseling betreffen. 

Incidentele uitwisseling: initiatief partner of initiatief niet goed duidelijk 
Incidentele vormen van informatie-uitwisseling betreffen eenmalige incidenten waar-
aan verschillende redenen te gronde kunnen liggen. 
Indien het initiatief van de wederpartij uitgaat (eel I) of indien dit niet goed kan 
worden bepaald (eel IV), betreft het doorgaans incidentele verzoeken om anteceden-
ten en/of kentekens. Veel voorkomende vragen betreffen: wie is die persoon en kan 
ik die vertrouwen? Wie is de eigenaar van die auto? Enzovoort. 
Dcrgelijke verzoeken zijn meestal afkomstig van verwanten, vrienden of bekenden. 
Sociale gebeurtenissen als het verjaardagspartijtje en de bijeenkomsten in het kader 
van een sportvereniging zijn de momenten die de opmaat vormen voor deze vorm 
van uitwisseling. Het betreft typisch 'huis-, tuin- en keuken'-gedrag. De motieven 
van de politiefunctionaris zijn doorgaans geworteld in onnozelheid, het niet (vol-
doende) onderkennen van de informatie- en geheimhoudingsproblematiek, of het 
interessant of stocr doen: `ik zoek dat we] even voor je uit'. Meestal is de informatie-
uitwisseling duidelijk in strijd met de professionele code die van politiefunctiona-
risscn mag worden verwacht l ; in cen enkel geval blijkt het juist dc professionele 
erecode te zijn die politiefunctionarissen noopt om in een bun bekende situatie (toch) 
aan bet verzoek te voldoen. 

I Vgl. in dit verband het Integriteitsstatuut van de Nederlandse Politic, zoals dit onlangs is vastgesteld 

door de Read van Hoofdeommissarissen (met name art. 5). 
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Een belangrijke factor is ook de relatieve onbekendheid van de verschillende regelin-
gen binnen de politie-organisatie. Politiefunctionarissen op verschillende niveaus, 
van hoog tot laag, zijn niet of slechts in beperkte mate op de hoogte van de (inhoud) 
van de verschillende privacy-regelingen. Noch in de primaire opleiding, noch in de 
dagelijkse werksituatie wordt hieraan voldoende aandacht besteed. Ter zake deskun-
digen, in het bijzonder de privacy-officers, spelen in de praktijk van het politiewerk 
slechts een beperkte rol aan de zijlijn van de politie-organisatie. Van hen gaat weinig 
invloed uit. Buiten deze experts is exacte kennis van de inhoud van de regelgeving 
vrijwel niet aanwezig. 

Deze onbekendheid heeft verschillende gevolgen. De regelingen zijn hierdoor niet 
die machtsfactor die zij in de praktijk en ten aanzien van de informatiehuishouding 
hadden moeten zijn. Men wordt in het dagelijkse handelen meer geleid door een 
vaag en algemeen besef van `geheimhouding' en het `eigen geweten', dan door de 
regelgeving. Daarnaast leidt het vage bewustzijn van het bestaan van regelingen ook 
tot vormen van ongewenst gedrag. Gebrekkige kennis leidt in de praktijk allereerst 
tot een teruggrijpen op informele methoden en onderhands gedrag: waarom risico's 
lopen als het immers ook anders kan? In zoverre werkt het bestaan van de regelge-
ving informele vormen van uitwisseling juist in de hand. Bovendien wordt de regel-
geving soms wel in stelling gebracht om `bureaupolitiek' te bedrijven: informatie 
wordt niet verstrekt, hoewel dit strikt genomen wel zou kunnen/moeten. 

Incidentele uitwisseling: initiatief politie 
Indien in incidentele gevallen het initiatief van de politie zelf uitgaat (eel VII), zijn 
veelal andere factoren in geding. Vier `typen' van incidenten komen voor. 
(a) Het ongevraagd en in strijd met de professionaliteit verstrekken van informatie 

aan (meestal) particuliere personen: de achtergronden hiervoor en de motieven 
van de betrokken politiefunctionarissen kunnen hierbij varieren. Dit loopt uiteen 
van eenvoudige `ongelukjes' en onhandigheden tot een soort van onjuiste 'over-
bezorgdheid' voor de particulier en soms regelrechte verdachtmakingen van 
bepaalde individuele personen om welke persoonlijke reden dan ook. 

(b) Het ongevraagd en vanuit professioneel oogpunt verdedigbaar verstrekken van 
informatie aan derden. In voorkomende gevallen komt de professionaliteitscode 
van de politiefunctionarissen soms in strijd met de regelgeving. Veelal betreft het 
waarschuwingen aan derde(n) (particulieren, collega's) over de risico's die men 
loopt en eventueel naderend onheil. In enkele gevallen worden bij voorbeeld 
werkgevers of andere belanghebbenden gewaarschuwd voor het niet correcte of 
gevaarlijke gedrag van betrokkene/ondergeschikte. 

(c) Een derde 'type' is het onhandig omgaan met de media: in deze gevallen is het 
meestal de persvoorlichter die ietwat ongelukkig opereert en meer informatie 
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openbaart dan feitelijk zou moeten. De direct betrokkenen worden hierdoor in 
hun (privacy)-belangen geschaad en dienen hierover een klacht in. 

(d) Een vierde type is het actief lekken naar de media (zgn lklokkeluiden' of whist-

leblowen): politiefunctionarissen blijken het lekken van vertrouwelijke politie-
informatie te benutten om invloed uit te oefenen of misstanden aan de kaak te 
stel len. 

Structurele uhwisseling: initiatief partner 
De (meer) structurele uitwisselingen verschillen qua initiatief en achtergrond. 
In de dossiers waarin het initiatief uitgaat van de partner van de politic (cel I), betreft 
het infiltraties of pogingen daartoe door buitenlandse ambassades, consulaten en 
politieke partijen. De infiltratie geschiedt door het ronselen van politie-personeel met 
corresponderende etnische achtergronden. De drijfveren hierbij zijn deels politick, 
deel (ook) crimincel en financieel geinspireerd. De beschikking krijgen over politic-
informatie is in beide opzichten van strategisch belang. 

Daarnaast komt uit de vraaggesprekken naar voren dat ook structured op informele 
wijze informatie wordt verschaft op verzock van bestuurs- en andete (niet-justitiele) 
overheidsorganen. Deze materie is onder de huidige wetgeving niet goed gcregeld. 
Bestuurlijkc en andcre overheidsorganen hebben behoefte aan politie-informatie om 
de hun opgedragen taak goed te kunnen vervullen. Een burgemeester heeft bij voor-
beeld behoefte aan inzage in de dagrapporten van de politic voor zijn openbarc orde-
taak. Een uitbestedende overheid heeft bchoefte aan informatie over het bonafide 
karakter van aannemers om haar geld goed te besteden. Enzovoort. Onder de huidige 
privacy-regelgeving is een en ander echter niet goed mogclijk. De praktijk is in 
voorkomende gevallen dan sterker dan de leer. Op informele, 'creatieve' wijze wordt 
in deze behoefte voorzien: of door alle relevante informatie te verschaffen of door 
'aftippen' in de zin van lk zou het niet doen'. Politiemensen werken hieraan nice 
doordat zij het verzoek ook vaak als legitiem onderkennen. De verstrekking wordt 
vrijwel nooit schriftelijk vastgelegd. Belangrijk lmelpunt hierbij is dan de toetsbaar-
held van de bron van de informatie (in geval van CID-info), de status van de infor-
matic (hard of zacht) en de gang van zaken bij verstrekking, alsmede de eventuele 
nasleep daarvan in allerlei procedures (administratief, civielrechtelijk). 

Structurele uitwisseling: initiatief niet goed duidelijk 
Aan structurele uitwisselingen met de bovenwereld liggen in voorkomende gevallen 
ook structurele kaders ten gronde. Twee hoofdvormen docn zich voor: de persoonlij-
ke verwevenheid op basis van vriendschaps- en verwantschapsbandcn, en de structu-
rele samenwerking in het kader van werk en werkafspraken. 
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Structurele informatie-uitwisseling vinden allereerst plaats in het kader van sociale 
verbanden. Sociale verbanden betreffen hierbij verwantschapsrelaties, vriendschaps-
relaties (met derden of met collega's), maar bij voorbeeld ook verenigingsverbanden 
als de schietvereniging. De loyaliteit ten opzichte van het sociale, informele compar-
timent overheerst die van het formele compartiment. De loyaliteit 'overruled' ook de 
geheimhoudingsverplichting uit andere hoofde. Echter ook hier spelen factoren als 
onnozelheid, het niet (voldoende) onderkennen van de informatie- en geheimhou-
dingsproblematiek, en het interessant/stoer doen doorheen. In de meeste gevallen is 
zonder meer sprake van onprofessioneel gedrag. 
Wat betreft werk en werkafspraken zijn drie categorieen te onderkennen die onder 
omstandigheden tot informele uitwisseling kunnen nopen en waarvoor de huidige 
regelingen niet altijd voldoende soelaas bieden. Het betreft: 
- het samenwerken in het kader van het integrale veiligheidsbeleid: in dit verband 

kan in het bijzonder worden gewezen op de samenwerking op wijk- of buurtni-
veau met bij voorbeeld woningbouwcorporaties, maatschappelijk werk en andere 
hulpverleningsinstanties; 

- het samenwerken in het kader van de zogenaamde public-private partnership: in 
dit verband kan ondermeer worden gewezen op de (noodzakelijke) samenwerking 
met particuliere beveiliging en -veiligheidsfunctionarissen; en 

- het samenwerken met het bonafide bedrijfsleven in het kader van specifieke pre-
ventie-activiteiten. 

In zulke en soortgelijke gevallen is sprake van (de opbouw van) bestendige uitwisse-
lingsrelaties van informatie met derden. De professionaliteit dwingt politiefunctiona-
rissen hierin soms tot verdergaande verstrekkingen van informatie dan geoorloofd is. 
Het gesloten verstrekkingenregime van de Wet politieregistraties (Wpolr) staat dan 
aan formele uitwisseling in de weg. Art. 30 Wpolr biedt weliswaar een zekere ope-
ning voor verstrekking I , maar deze opening wordt in de praktijk onvoldoende her-
kend en biedt in voorkomende gevallen ook onvoldoende soelaas voor structurele 
samenwerkingen 2. In de praktijk staan dan twee mogelijkheden open: ofwel het 
creatief `oprekken' van de bepaling in art. 30 Wpolr (experts als privacy-officers 
nemen hiertoe soms hun toevlucht); of - en dit gebeurt ven-eweg het meest - dan 
maar informeel verstrekken van de gewenste informatie. 
Naast het verstrekken van informatie zijn soms ook problemen te constateren met de 
status van de aldus verkregen informatie. In de praktijk functioneren in dit verband 

1 Art. 30 Wpolr schrijft een algehele geheimhoudingsplicht terzake van Wpolr-gegevens voor, maar 
maakt een uitzondering voor de gevallen waarin 'de uitvoering van de taak met het oog waarop de 
gegevens zijn verstrekt tot bekendmaking noodzaakt'. 

2 Schreuders 1995, op. cit., p. 6 e.v. 
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allerlei informele tussenoplossingen (informele registratiesi`geheugensteuntjes', ge-
bruik van de zogenaamde organizer, enzovoort). Het aanleggen van formele (tijde-
lijke) registers met alle noodzakelijke procedures daarom heen, geniet weinig be-
langstell ing. 

Structurele uitwisseling: initiatief politie 

Wat betreft het uitwisselen van informatie op initiaticf van de politic kan deels wor-
den terugverwezen naar het voorgaande. De politie verstrekt ook op eigen initiatief 
informatie aan vrienden en verwanten, aan het bestuur en aan organisaties en instel-
lingen waarmee men al dan niet samenwerkt. Motieven zijn wederom loyaliteit en 
preventie. Ook professionaliteit vormt hiervoor een doorslaggevende factor. Geheim-
houders als politiefunctionarissen worden soms geconfronteerd met een dilemma: je 
beschikt over bepaalde informatie; je kunt die informatie niet doorgegeven zonder 
vervelende consequenties (bronbescherming, toetsbaarheid, procedures); soms dicnt 
aan legitieme verstrekking een verzoek te gronde te liggen die niet wordt gedaan 
omdat de potentiele verzoeker hiervan niet op de hoogte is; en soms is verstrekking 
op grond van de regelgeving in het geheel niet mogelijk. Het eigen professionele 
geweten doorbreekt in zulke gevallen dan de rem die de regelgeving op uitwisseling 
stelt. De informatie wordt informeel gelekt. 

Daarnaast beslaat de informele informatieverstrekking op eigen initiatief voor een 
belangrijk deel ook de uitwisseling binnen het korps met collega's en tussen opspo-
ringsinstanties onderling. De regelgeving inzake de persoonsregistraties creeert bin-
nen de politiekorpsen en -diensten verschillende compartimenten van informatie. Het 
betreft ondermcer: 
- de informatie die voor een leder - althans in beginscl - toegankelijk is; 
- de informatie die valt onder het regime van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en 

waartoe toegang is beperkt op basis van de Wpr-bcpalingen; 
- de informatie die valt onder het regime van de Wet politieregisters (Wpolr), en 

waartoe in beginsel alleen opsporingsfunctionarissen gerechtigd zijn; 
- de informatie waartoe in beginsel alleen RCID-medewerkers toegang hebben; en 
- de informatie in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

(Wiv), waartoe in beginsel alto& RID-medewerkers toegang hebben. 

De praktijk is in yeel gevallen ook bier echter sterker dan de leer. In de eerste plaats 
zijn politiefunctionarissen veelal niet goed op de hoogte van de (details van de) 
verschillende regelingen of onderkennen zij de impact hiervan te weinig. In de twee-
de plaats is bij de politic sprake van een dominante cultuur van nieuwsgierigheid 
waarbij het onderscheid tussen need tot know en nice to know nogal eens vervaagt 
(men wil gewoon weten). In de derde plaats definieert men andere politiefunctiona- 
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rissen doorgaans toch als gelijken die 'tot de onzen' behoren en waarmee men infor-
matie kan/mag uitwisselen. Tussen medewerkers van de verschillende `compartimen-
ten' ontstaat aldus een soms levendig informeel circuit (de zogenaamde `kantinecul-
tuur'). 

Een belangrijke factor die een en ander bevordert, of althans niet of te weinig belem-
merd, betreft het niet goed functioneren van de interne fysieke en registratie-bev.eili-
gingsmaatregelen. Politiefunctionarissen komen soms toch op plaatsen of hebben 
toegang tot registraties waar dit niet het geval zou moeten zijn. Hiervoor kan een 
simpele vuistregel gelden: hoe groter het aantal geautoriseerden tot een bepaalde 
niimte/registratie; hoe groter ook het aantal ongeautoriseerden dat deze ruimten/re-
gistratie frequenteert; en hoe groter het gevaar voor informele informatie-onttrekking 
vanuit die ruimten/registraties. Herhaaldelijk blijkt sprake te zijn van openstaande 
deuren en beeldschermen en bij voorbeeld van gewoonten om onderling elkaars 
passwords uit te lenen. Afzonderlijke aandacht in dit verband verdient daarnaast de 
wijze van automatisering: soms kan vrij eenvoudig en soepel worden doorgeschakeld 
van registratie naar registratie. Indien men eenmaal de eerste toegangspoort (van de 
Wpolr) is gepasseerd, volgt de rest vanzelf wel. Enkel stand alone-registraties 
(RCID, RID, regionale recherche) blijven beter buiten schot. 

Signalering en afdoening 

Signalering van de informele informatie-uitwisseling vindt zoals gezegd, slechts ten 
dele plaats. Bij de meeste informatie-uitwisselingen is de bereidheid tot signalering 
en aanmelding gering. Indien wordt gesignaleerd geschiedt dit voor het merendeel 
door collega's (in verband met opvallend, ongewoon gedrag), en op grond van 
klachten van derden die in bun belangen zijn geschaad of zich hierin geschaad voe-
len. Daarnaast komen sommige gevallen ook naar boven in lopend recherche-onder- 

- zoek en uit CID-informatie. 
Wat betreft de afdoening is men vrij terughoudend, zij het om verschillende redenen. 
In de gevallen waarin sprake is van structurele infiltratie door buitenlandse ambassa-
des, consulaten en politieke partijen is men terughoudend uit angst een politieke rel 
te veroorzaken. In de overige gevallen is men terughoudend omdat men het ofwel als 
een incidentele uitglijder beschouwt, ofwel als terecht onderdeel van het politiewerk 
ervaart. In geval toch tot een formele procedure wordt besloten volgt doorgaans een 
berisping of een waarschuwing. In een enkel geval komt het tot ontslag, dit lijkt 
echter alleen voor te komen indien ook het verdere functioneren hiertoe aanleiding 
geeft. 
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Deel III 
Informatie-uitwisseling met het grijze gebied 
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8 Initiatieven en infiltratie vanuit het grijze gebied 

8.1 Inleiding 

Deel III van dit onderzoek, de hoofdstukken 8 tot en met 11, is gewijd aan het zoge-
naamde grijze gebied. Het gebied bestaat uit twee categorieen. Het betreft in de 
eerste plaats het gebied waarin al die personen of organisaties functioneren die hun 
werkzaamheden situeren in de marge tussen bovenwereld en onderwereld, tussen wit 
en zwart. De core business van deze personen/organisaties betreft doorgaans vormen 
van inlichtingenwerk (vergaring en verstrekking), die nu eens geoorloofd, dan weer 
ongeoorloofd zijn. De talloze prive-detectives en particuliere recherchebureautjes 
vormen hiervan de hoofdmoot. Maar - zoals we nog zullen zien ook anderen bewe-
gen zich soms in deze ruimte. 
In de tweede plaats zijn hierin de (dossier)-gevallen ingedeeld waarvan de status en 
het (on)geoorloofde karakter van de informatie-uitwisseling allerminst eenduidig 
zijn. Het betreft hier dus alle gevallen die om een of andere reden niet of niet geheel 
in de segmenten van de bovenwereld of de onderwereld kunnen worden onderge-
bracht. 

In het eerste hoofdstuk van dit deel, hoofdstuk 8, is de aandacht vooral gericht op de 
gevallen van informatie-uitwisseling die overwegend op het conto van particuliere 
recherchebureautjes geschreven kunnen worden. Voor de totstandkoming van de 
contacten kunnen primair deze personen/bureautjes verantwoordelijk worden geacht. 
Hoofdstuk 9 en 10 zijn dan gewijd aan de gevallen waarbij beide partners verant-
woordelijkheid dragen (9), of waarbij de politic (10) overwegend het voortouw heeft 
genomen. 
Met nadruk zij in dit verband overigens gesproken van `overwegend'. Veel speelt 
zich af binnen wat in de literatuur het old boys-netwerk I  wordt genoemd: ofwel 
binnen een kring van langjarige persoonlijke relaties. In dergelijke situaties is vaak 
achteraf niet meer te traceren waar nu precies het begin ligt, en wie nu waarvoor 
verantwoordelijk is. In dit onderzoek wordt in dit verband (methodisch) uitgegaan 
van de overwegende verantwoordelijkheid voor die informatie-uitwisseling die uit-
eindelijk tot de signalering en dossiervorming heeft geleid. De bespreking van het 
fenomeen old boys-netwerk als zodanig geschiedt in hoofdstuk 9 (evenwicht). 

1 Zie: A. B. Hoogenboom, Het Politiecomplex. Over de samenwerking tussen politic, bijzondere opspo-

ringsdiensten en particuliere recherche, Arnhem: Gouda Quint, 1994 (dis. Leiden). 
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De indeling van het onderhavige hoofdstuk is verder als volgt. Paragraaf 8.2 is we-
derom gewijd aan de dossiergegevens. Paragraaf 8.3 gaat nader in op de gesigna-
leerde vormen van informatie-uitwisseling, en tracht hiervan een typologie te geven. 
In paragraaf 8.4 worden de verschillende vormen van informatie-uitwisseling aan 
een nadere analyse onderworpen. Paragraaf 8.5 is gewijd aan de wijze van reageren, 
aanpak en afdoening door de respectieve organisaties. 

8.2 Dossiergegevens 

Omvang 
Bij de reguliere politie zijn voor de periode 1993-1995 vcertien dossiers aangetrof-
fen, waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de uitwis-
seling bij het grijze gebied gelegd kan worden, en waarbij ook informatie in dat 
grijze gebied is beland. Bij de rijksrecherche komen drie van zulke dossiers voor, 
waarvan een zaak ook is aangetroffen bij de politie. 

Bij de verschillende zaken zijn in totaal 42 personen betrokken geweest die op enig 
moment een relatie tot de politie of een BUD hadden. Het betreft in vrijwel alle 
gevallen opsporingsfunctionarissen. 

Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van dit onderzock is als volgt: 
- in drie zaken zijn tegen 16 agenten disciplinaire straffen getroffen: varierend van 

een berisping of schriftelijk waarschuwing tot voorwaardelijk ontslag; 
- een BOD-opsporingsfunctionaris is daadwerkelijk ontslagen: deze is ook strafrech-

telijk afgestraft; 
- tegen twee personen is de zaak opgelegd en bij nog eens twee is de afdoening niet 

goed duidelijk geworden; 
- vier personen worden na onderzoek niet schuldig bevonden en in een zaak met een 

diender is de informatie-uitwisseling nooit tot stand gekomen omdat de bewuste 
functionaris de poging daartoe zelf heeft aangemeld; en 

- in vijf zaken met 19 dienders loopt het onderzoek nog. 

Daarnaast zijn tegen de hoofdverdachten van een particuliere recherchebureau on-
voorwaardelijke straffen gevallen. 

Inhoudelijke typering 
Bij alle in de dossiers aangetroffen zaken zijn particuliere recherche- of expertisebu- 
roans betrokken. De gevallen kunnen worden onderverdeeld in twee typen: gevallen 
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waarbij (vooralsnog) sprake lijkt te zijn van incidentele informatie-uitwisseling, en 
gevallen waarbij de informatie-uitwisseling althans gedurende een bepaalde periode 
structureel genoemd kan worden. Bij de incidentele informatie-uitwisseling kan wor-
den aangetekend dat de incidentele bevraging in twee gevallen mogelijk ook als een 
eerste aanzet tot een meer structurele relatie kan worden beschouwd. 

Type I: Incidentele informatie-uitwisseling 
Het gaat hierbij om drie zaken bij de reguliere politie, waarvan er een ook is aange-
troffen bij de rijksrecherche. Er zijn vier dienders bij betrokken. In kader 8.1 worden 
de zaken kort beschreven. 

Kader 8.1 - Incidentele informatie-uitwisseling 

- Een agent vraagt op verzoek van een expertise-bureau de tenaamstelling van een kenteken 

op. De bevraging word direct gesignaleerd (hoe is onbekend) en de agent berispt; 

- Een hoofdagent meldt zelf dat hij is benaderd door een oud-collega met het verzoek hem 

inlichtingen te verstrekken over gestolen auto's. De oud-collega heeft nu een particulier 

recherchebureautje. Een interne onderzoeker van het korps gaat naar de oud-collega toe en 

waarschuwt hem dat dit illegaal is. De oud-collega verklaart dit niet te hebben geweten en 

belooft in de toekomst niet langer politiemensen in diskrediet te brengen. 

- Een expertisebureau dat werkzaam is voor een schadeverzekeringsbedrijf, benadert twee 

hoofdagenten om antecedenten van een man die wordt verdacht van brandstichting en in-

lichtingen over de voortgang van het onderzoeken. Ein van de verbalisanten verstrekt de 

info. Betrokkene - die dit weer van zijn schadeverzekering te horen heeft gekregen doet 

aangifte. De rijksrecherche wordt ingeschakeld, maar komt na onderzoek tot de slotsom dat 

ein verbalisant er niets mee van doen heeft en dat bij de andere onvoldoende bewijs is voor 

een strafrechtelijke afdoening. Volgens de OvJ is er op zich wel voldoende bewijs, maar hij 

ziet van vervolging af omdat er intussen veel tijd is verstreken. Wel verzoekt hij de korpschef 

om disciplinaire maatregelen. De lijnchef beslist echter anders. Tegen geen van beide ver-

balisanten wordt disciplinair opgetreden. 

Type II: Structurele informatie-uitwisseling 
Van structurele uitwisselingsrelatie op instigatie van particuliere recherchebureaus is 
in dertien dossiers sprake. Elf keer zijn zaken aangetroffen bij de reguliere politie. 
Een van deze zaken komt bij twee korpsen voor. Bij de rijksrecherche komen twee 
zaken naar voren. 
Een zaak die er in dit verband uitspringt en afzonderlijke behandeling verdient, be-
treft de KURAS-zaak tegen het particuliere recherchebureau KURAS/K.V.V.L. uit 
Nieuwegein. Als uitvloeisel hiervan zijn bij vier verschillende korpsen zes zaken 
aangetroffen. Ook bij de rijksrecherche zijn we een KURAS-zaak tegengekomen. In 
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totaal gaat het om 22 politiemensen. Tegen veertien zijn disciplinaire maatregelen 
genomen. Tweemaal wordt voorwaardelijk ontslag verleend met een proeftijd van 
twee jaar. Tweemaal vindt voorwaardelijke vermindering van het salaris plaats met 
een proeftijd van twee jaar. Tienmaal ontvangen dienders een schriftelijke berisping. 
Vier politie-mensen worden na intern onderzoek niet schuldig bevonden. Zaken te-
gen twee personen zijn wegens gebrek aan bewijs terzijde gelegd. Van twee dienders 
is niet goed duidelijk of en zo ja, welke maatregelen zijn genomen. Tegen de vijf 
hoofdverdachten in de KURAS-zaak, de oprichters en een opsporingsambtenaar van 
het OAK, is strafrechtelijke vervolging ingesteld. Dit heeft in alle gevallen geleid tot 
een schuldigverklaring met straffen varierend van 5/6 maanden onvoorwaardelijk, 
omgezet in 210 - 240 uur werkstraf ten algemene nutte. 

Structured lekken op instigatie van andere bureaus voor particuliere recherche yin-
den wij bij de reguliere politic verder nog in vijf andere zaken en bij de rijksrecher-
che bij Oen zaak. Twee maal komt dit lekken naar voren uit lopend recherche-onder-
zoek, tweemaal melden collega's het lekken. Bij twee zaken is de signalering onbe-
kend. In totaal zijn zestien dienders bij deze zaken betrokken. F,en diender heeft een 
berisping ontvangen, in vijf zaken loopt het onderzoek nog. Van betalingen is overi-
gens (nog) niets gebleken. 

Tenslotte kan worden aangetekend dat uit de dossiers ook naar voren komt, dat men 
zich in twee korpsen ernstige zorgen maakt over de ongewenste neveneffecten van 
een gelegaliseerde signalering van gestolen auto's aan een particulier recherchebu-
reau. Het betreft bier een oude zaak over een particulier recherchebureau dat gespe-
cialiseerd is in het traceren en terughalen van gestolen auto's. In kader 8.2 wordt de 
zaak besproken. Ms gevolg hiervan heeft dit recherchebureau toegang tot de kente-
kenregistratie. De beide korpsen maken zich ernstige zorgen dat naast de kentekens 
ook meer gevoelige informatie wordt verstrekt, mede omdat uiteindelijk het verschil 
tussen wat wel, en wat niet mag, zal vervagen. Over een en ander is in de pers reeds 
uitgespreid gesproken. I  

1 Zie onder andere: De Telegraaf 18-3-1994 en 29-3-1994; Algemeen Dagblad 31-12-1994; Rotterdams 

Dogblad 15-2-1995. Voor een overzichtsartikel zie: Elsevier, 22-10-1994, jaargang 50, pp. 24 en ver-

der. 

122 



Kader 8.2 - European Car Register 

De non profit-stichting European Car Register (ECR) wordt op 14 juni 1990 opgericht met als 
doel de bestrijding van de autocriminaliteit in Europa. Zij onderhoudt daartoe een bestand van 
gestolen auto's, het zogenaamde Car Tracer-bestand, dat voor opsporingsinstanties in binnen-
en buitenland gratis te bevragen is. ECR verkrijgt van de CRI informatie toegespeeld over 
gestolen auto's. CRI-mensen zijn ook een tijdje nauw bij ECR betrokken. 
Vanuit organisaties die mede door de auto-, verzekerings- en slopersbranche zijn opgericht met 
soortgelijke doeleinden, rijst verzet tegen de toegang tot de CRI-informatie. Men kaart dit aan 
bij de toenmalige minister van Justitie. Deze meldt mei 1991 dat de CRI informatie over .gesto-
len auto's aan belanghebbenden mag verstrekken, mits dit kan bijdragen aan de rechtshandha- 
ving. Vanuit het OM ontstaat echter ook het nodige verzet tegen de werkwtjze van ECR waarbij 
deze de verzekering om tipgeld en `vindersloon' vraagt voor elke teruggevonden auto. Deze zou 
in strijd zijn met de Regeling Tip- Toon- & Voorkoopgelden'. Kern hiervan is dat tipgelden 
alleen via de CRI aan de korpsen wordt betaald en alleen als de tip zowel tot opsporing van de 
buit als van de dader leidt. ECR ontvangt echter geld zonder de dader aan te brengen: een 
handelwijze die juist criminogeen kan werken, zo wordt btj het OM gevreesd. 
Het duurt tot voorjaar 1993 voordat uiteindelijk een besluit valt: besloten wordt dat verstrek- 
king van genoemde gegevens aan derden op gespannen voet staat met de privacyregelgeving en 
dat niet meer aan derden zal worden verstrekt. Voor ECR daarentegen, die eerder legaal deze 
informatie heeft verkregen, zal een uitzondering worden gemaakt. Er is dan sprake van een 
gedoogsituatie. 
Najaar 1993 wordt een overeenkomst gesloten tussen verzekeraars en justitie. Hierin wordt een 
centrale rot toegekend aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RdW). De RdW krijgt de infor-
matie over gestolen auto's voortaan rechtstreeks van de politie, en ontvangt ook informatie 
over de voormeldingen vanuit het register van Vermiste Auto's (VAR). De stichting VAR verza-
melt gegevens van leasemaatschappijen en verzekeraars die vaak eerder van een vermissing 
horen dan de politie. 
Per 1 juli 1994 gaat de nieuwe situatie officieel in. Het aloude Opsporingsregister Motorvoer-
tuigen van de politie dat wordt beheerd door de CRI, wordt hiermee overbodig en opgeheven. 
En de belangrijkste informatiebron van ECR droogt daarmee op. ECR richt vervolgens het 
verzoek aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat om ook toegang te krijgen tot de RdW-
bestanden. Antwoord blijft echter uit. Maar omdat de RdW dan oak nog niet in staat is alle 
vragen vanuit de politie te beantwoorden, krijgt de CRI periodiek een copie van het bestand. 
De CRI verstrekt weer door aan ECR. 
De RdW komt een paar maanden later achter deze doorverstrekking en, omdat deze met de 
gemaakte afspraken met de CRI in strijd zou zijn, staakt de RdW de periodieke verstrekking aan 
de CRI. Een verzoek tot hervatting wordt eveneens geweigerd. De voornaamste informatiebron 
van ECR droogt daarmee voor de tweede maal op. 
Najaar 1994 daagt ECR dan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie en de RdW 
voor de rechter. De rechter stelt ECR hierbtj grotendeels in het gelijk. Beide ministers dienen 
met ECR overleg te plegen, en voor maart 1994 te besluiten of het verzoek van ECR, waarover 
nog steeds niet was beslist, wordt ingewilligd of niet. 
Maart 1994 besluiten de betrokken ministers dat particuliere bedrijven die zich bezig houden 
met het terugvinden en -bezorgen van gestolen auto's, onder voorwaarden toegang kunnen 
krijgen tot gegevens aficomstig uit het kentekenregister van de RdW. Zij dienen hiertoe gecertifi-
ceerd te zijn en toestemming te hebben van de eigenaar of de verzekeraar. 
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8.3 Vormen 

In dit hoofdstuk zijn die gevallen aan de orde waarbij de primaire verantwoordelijk-
heid voor de wijze van totstandkoming van de informatie-uitwisseling ligt bij het 
grijze gebied. 
Het eerste wat hierbij opvalt is dat in alle dossiergevallen sprake is van expertisebu-
reaus of particuliere recherchebureaus. Vanuit het grijze gebied wordt de politic ken-
nelijk alleen door dergelijke bureaus rechtstreeks en actief benaderd. Van actieve 
vormen van benadering door anderen is niet gebleken, althans niet op de manier dat 
gesproken kan worden van een primaire verantyvoordelijkheid bij de wederpartij. 

De informatie-uitwisseling met de recherchebureaus kan op basis van de dossiers 
verder worden ingedeeld in incidentele, en meer structurele vormen van informatie-
uitwisseling. Dit onderscheid kan in zoverre worden gerelativeerd dat in sommige 
gevallen de incidentele verstrekking mogelijk ook een poging tot het creeren van 
structurcle samenwerkingsverbanden kan zijn. Structurele banden zijn dan nog in 
opbou w. 

Op basis van de vraaggesprekken en een nadere analyse van de inhoud van de dos-
siers kan een tweede typerende dimensie worden toegevoegd. Er zijn recherchebu-
reaus die zich vooral crop toeleggen de bovenwereld te bedienen en hierbij ook 
trachten - althans voorzover mogelijk - `keurig' te werken. En er zijn er ook die ab-
soluut niet aarzelen om (ook) de onderwereld te bedienen en vuile handen te maken. 
Beide `prototypen' van recherchebureaus zijn nauwelijks vergelijkbaar. Ze verschil-
len niet alleen qua opdrachtgevers en werkwijze(n), maar bij voorbeeld ook in de 
wijze waarop agenten worden benaderd en het type info waarin men is geinteres-
seerd. In de kaders 8.3 en 8.4 worden beide prototypen aan de hand van twee concre-
te voorbeelden geillustreerd. 
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Kader 8.3 - KURAS 

Een mooi voorbeeld van de 'keurige' manier van werken betreft uitgerekend de KURASI-
R.V.V.L.-zaak, die als een van de weinige voor de leidende figuren tot een veroordeling heeft 
geleid. Bij de start van KURASIR.V.V.L. heeft men met korpschef Wiarda een tamelijk open 
gesprek gevoerd over de voornemens een particulier recherchebureau op te richten, en de 
risico's die dit met zich meebrengt. I  Men heeft hiervan geen enkel geheim gemaakt. Daarnaast 
heeft het bureau zich zoveel mogelijk op bonafide opdrachtgevers willen richten. Daartoe heeft 
men potentiele opdrachtgevers standaard door de CID Utrecht laten screenen alvorens de op-
dracht werd aangenomen. Een deel van de CID-informatie die KURAS onrechtmatig heeft ver-
kregen, heeft aldus betrekking op de eigen opdrachtgevers van KURASIRVVL. Van zeker een 
van de potentiele opdrachtgevers is bekend dat deze mede op basis van de CID-informatie ook 
als klant is geweigerd. 

Kader 8.4 - Malafide recherchebureau 

Een fraai voorbeeld van een malafide recherchebureau komt uit an van de vraaggesprekken 
naar voren. Bij de politie is bekend dat een bepaald recherchebureau agenten actief benaderd 
om informatie. Tevens is bekend dat ditzelfde recherchebureau 1114 en in het verleden heeft 
gewerkt voor criminelen, onder andere in de prostitutie-sector. Desgevraagd levert het por-
tiersdiensten, en kentekens en antecedenten van klanten en concurrenten. De informatie wordt 
ondermeer ontfutseld door gefingeerde namen te gebruiken en! of door de zwakke plekken van 
betrokken agenten te benutten. Door hun politieachtergrond zijn zij hiervan goed op de hoogte. 
Bovendien richten zij hun activiteiten ook tegen de politie zelf. Zo stuurt men soms openlijke 
'sollicitaties' rond. Niel duidelijk is of men met dit laatste nu daadwerkelijk beoogt leveranciers 
van informatie te trekken, of dat men mogelijk naderend politieoptreden jegens het recherche-
bureau en de opdrachtgevers wil peilen enlof ontregelen. 

Recherchebureaus kunnen niet altijd in bovenstaande prototypen worden ingedeeld. 
Allereerst omdat de lijn tussen `keurig' en `vuir in deze niet onproblematisch is. In 
het kader van `keurig' werken zijn informele activiteiten soms ook noodzakelijk, zo 
blijkt uit de KURAS-zaak. En ook malafide bureautjes zijn niet bij alle opdrachten in 
illegale praktijken verwikkeld. Recherchebureaus opereren in zoverre per definitie 
steeds in de marge: hun inlichtingenwerkzaamheden en het gebrek aan formele be-
voegdheden dwingen hen hiertoe. De vraag is dan ook eerder aan welke kant van de 

1 Enquetecommissie opsporingsmethoden, Inzake opsporing, Bijlage III, Verhoren deel 2, Tweede Ka-
mer, vergaderjaar 1995-1996, 24 072, nr.13, pp. 856 - 857. 
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Type I: 	 Type 4: 	 Type 7: 

- overwegcnd keurig en t.b.v. 	- wisselend t.b.v. boven- en 	- ovcrwegend (ook) crimi- 

bovenwereld 	 onderwereld 	 neel en werkend voor dc 

- enkel incidentele bevragin- 	- enkel incidentele bevragin- 	onderwereld 

gen 	 gen 	 - cnkel incidentcle bevragin- 

gen 

Type 2: 	 Type 5: 	 Type 8: 

- overwegend keurig en t.b.v. 	- wisselend t.b.v. boven- en 	- overwegend (ook) crimi- 

bovenwereld 	 onderwereld 	 neel en werkcnd voor de 

- ineidentele bevraging als 	- incidentele bevraging als 	onderwereld 

aanzet tot strueturele bevra- 	aanzet tot structurele bevra- 	- ineidentele bevraging als 

ging en opbouw van vaste 	ging en opbouw vaste con- 	aanzet tot structurele be- 

eontacten 	 tacten 	 vraging en opbouw vaste 

contacten 

Type 3: 	 Type 6: 	 Type 9: 

- overwegcnd keurig en t.b.v. 	- wisselend t.b.v. boven- en 	- overwegend (ook) crimi- 

bovenwereld 	 onderwereld 	 neel en werkend voor de 

- werkzaam met vaste rela- 	- werkzaam met vaste rela- 	onderwereld 

ties bij de politie 	 ties bij de politic 	 - werkzaam met vaste rela- 

lies bij de politic 

marge de activiteiten zich in overwegende mate bevinden. In de praktijk van de re-

cherchebureaus blijkt dit afhankelijk te zijn van: 

- het aanbod en de soort opdrachtgevers: dit wil zeggen, door wie worden ze in 

concreto benaderd of tot wie hebben ze toegang; 

- de persoonlijke politiementaliteit en -cultuur van de betrokken rechercheur: som-

migen zullen niet of niet snel overgaan tot onwettige praktijken, anderen veel eer-

der; en 

- de financiele mogelijkheden waarover men beschikt om in de keuze van opdracht-

gevers kieskeurig te zijn. 

Desondanks blijft ook hier een grijs veld van recherchebureaus dat wisselend nu 

eens voor de bovenwereld dan weer voor de onderwereld, en nu eens `keurig' dan 

weer `vuir werkt. 

Op basis van beide dimensies kan de volgende typologie van recherchebureaus en 

informatie-uitwisseling worden ontwikkeld (kader 8.5). 

Kader 8.5 - Typologie recherchebureaus 
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Ten aanzien van deze typologie is een kanttekening op zijn plaats. Afhankelijk van 
de (thuis)-regio waarin het bureau functioneert, de aard van de activiteiten en het 
betrokken regiokorps kan een en hetzelfde recherchebureau verschillend worden 
gekwalificeerd. Zo is de KURAS/R.V.V.L.-combinatie vanuit het regiokorps Utrecht 
bezien, een type 3. Met dit korps heeft men vaste samenwerkingsverbanden onder-
houden. Op een gegeven moment is zelfs sprake geweest van twee CID-functionaris-
sen die tot taak hebben gehad deze contacten als vaste contactpersonen voor KURAS 
te kanaliseren. Ten aanzien van het regiokorps Amsterdam daarentegen, hebben de 
contacten zich in een opbouwfase bevonden (type 2). En met andere korpsen werd 
veelmeer incidenteel samengewerkt (type 1). Soortgelijke bevindingen kunnen ook 
ten aanzien van andere recherchebureaus worden gedaan. 

In onderstaande wordt nader ingegaan op de recherchebureaus die hoofdzakelijk 
(type 1 t/m 3) dan wel wisselend (ook) werken voor de legale bovenwereld (type 4 
t/m 6). Aan de malafide, overwegend criminele recherchebureaus (type 7 t/m 9) 
wordt aandacht besteed in de hoofdstukken gewijd aan de onderwereld l : dit omwille 
van het feit dat bun optreden, functioneren en interessevelden daarvan in de praktijk 
niet vaak verschilt. Wel kan op deze plaats al worden gewezen op het feit dat het 
optreden van dergelijke recherchebureaus als tussenpersoon doorgaans een schijn 
van legitimiteit verleent aan de betreffende criminele activiteiten, en dat ook bij hen 
sprake is van enkele van onderstaande facetten. 2  Een en ander maakt de bedreiging 
die hiervan uitgaat op de politie echter aanmerkelijk groter. 

8.4 Analyse 

8.4.1 Opdrachtgevers 

Commerciele recherchebureau's werken in opdracht. Ten aanzien van de (overwe-
gend) bovenwereldse activiteiten betreft het de volgende categorieen, zo blijkt. 
Het betreft allereerst particulieren die een hulpvraag hebben of die verwikkeld zijn in 
persoonlijke problemen met partners, vrienden of relaties daarvan. Het recherchebu-
reau wordt dan ingeschakkeld om een en ander op te sporen of na te trekken. In ka-
der 8.6 worden hiervan voorbeelden gegeven. 

1 De hoofdstukken 12 t/m 15. 
2 E.g. het old boys-netwerk en het politie-'geluid' (zie onder). 
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Kader 8.6 - Persoonhjke problemen 

- Len vrouw is op zoek naar de verblijfplaats van haar verwarde dochter, omdat haar man 

stervende is. 

- Len andere vrouw runt gezamenlijk met haar echtgenoot een bedriff. De echtgenoot krijgt een 

nieuwe homosexuele partner. De vrouw vertrouwt de zaak niet en laat een recherchebureau 

de partner natrekken. 

Een tweede categorie opdrachtgevers betreft particulieren of bedrijven die het slacht-
offer zijn van een misdrijf, of verwachten dat binnenkort mogelijk te zullen worden. 
In kader 8.7 worden hiervan enkele voorbeelden gegeven. 

Kader 8.7 - Assistentie aan slachtoffers 

- Len man blijft zijn familie hinderlijk volgen (zogenaamde 'stalking .  ). De familie is om de 

man te ontlopen al verschillende keren verhuisd. be mart is gevaarlijk en huurt bij voorbeeld 

mensen in on: hen te intimideren. De familie zoekt ten einde rand zijn toevlucht tot een parti-

culier bureau. 

- Len bedrijf is slachtoffer van administratieve fraude gepleegd door werknemers en verzoekt 

het rechechebureau de zaak nit te pluizen en de dader(s) te traceren. 

- 

 

Len horeca-exploitant verzoekt een recherchebureau om nadere informatie over de identiteit 

van een groep gokkastenkrakers in de regio. 

De derde categoric opdrachtgevers betreft bedrijven die in het privaatrechtelijk en 

economisch verkeer het slachtoffer zijn of verwachten dit zullen worden: bij voor-
beeld van een civielrechtelijke onrechtmatige daad of van andere `onoorbare' econo-
mische activiteiten. In kader 8.8 zijn wat prototypische voorbeelden tezamen 
gebracht. 

Kader 8.8 - Assistentie aan bedrijven 

- Len buitenlands bedrijf tacit een eerste onderzoek instellen naar de eventuele onreclumatige 

parallelimport van frisdranken in de EU. 

- Len bedriff heeft een werknemer moeten ontslaan. Deze is nu voor een ander, soortgelijk 

bedriff gaan werken. 	eerste bedriff is nu bevreesd dat betrokkene hierbij gebruik maakt 

van hun bedrijfsgeheimen. 
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Een vierde en laatste categorie opdrachtgevers betreft bedrijven die in het kader van 
hun reguliere bedrijfsvoering behoefte liebben aan (nadere of bepaalde) inlichtingen 
over particulieren die zij langs de geijkte weg niet of niet goed van de politie kunnen 
verlcrijgen. Met name de verzekeringsmaatschappijen nemen in deze groep van ge-
vallen een relatief groot aandeel in. Voorbeelden hiervan vindt men in kader 8.9. 

Kader 8.9 - Verdachte schadeclaims 

- Een particulier doet aangifte van brandstichting in! van ztjn woning. Hij meldt dit ook bij ztjn 

schadeverzekeraar. Als gevolg van het onderzoek wordt hij echter zelf verdacht. De schade-

verzekeraar vertrouwt het ook niet en geeft een expertisebureau opdracht een en ander na te 

trekken. Dit betreft ondermeer de stand van het onderzoek en de antecedenten van betrokke-

ne. 

- Een buitenlandse verzekeringsmaatschappij wordt geconfronteerd met een ongevallenclaim 

door een Nederlander. Het bedriff schakelt een buitenlands expertisebureau in, die vervol-

gens een Nederlands expertisebureau onderzoek laat doen naar de huidige werkkring van 

betrokkene en zijn eventuele antecedenten. 

Ten aanzien van de vier categorieen opdrachtgevers kan het volgende worden gecon-
stateerd. 
In de eerste plaats betreft het soms opdrachten die ook op het terrein van de reguliere 
politie zouden kunnen liggen en mogelijk door deze kunnen worden aangepakt. Ze-
ker daar waar (mogelijke) misdrijven en bedreigingen in geding zijn, zou de politie 
immers ook zelf kunnen optreden. Bij een aantal gevallen is politiehulp zelfs - en 
soms herhaaldelijk - ingeroepen. De politie kan hieraan echter niet goed beantwoor-
den omdat zij hieraan geen prioriteit toekent en/of uit capaciteitsgebrek hieraan niet 
goed toekomt. Het particulier bureau vult vervolgens dit `gat' op en functioneert in 
deze als een soort van junior partner van de politie. 
Bij andere gevallen daarentegen, heeft de opdrachtgever weer bewust van politieop-
treden af willen zien omdat dit optreden niet of te weinig beantwoordt aan de wensen 
van de opdrachtgever. De opdrachtgever is bij voorbeeld beducht voor een teveel aan 
publiciteit. Ze is ook minder geinteresseerd in een strafrechtelijke- dan wel een ad-
ministratieve of civielrechtelijke oplossing, enzovoort. Het particuliere recherchebu-
reau vervult in zoverre een zelfstandige rol in het maatschappelijke leven. 

In de tweede plaats zijn wellicht niet alle opdrachtgevers zich ook bewust geweest 
van het feit dat hun opdracht aanleiding geeft tot activiteiten in strijd met de regelge- 
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ving. Met name bij particulieren en in het geval van buitenlandse bedrijven l  behoeft 

dit niet altijd het geval te zijn. Bij een aantal andere opdrachtgevers daarentegen, kan 
dit bewustzijn ongetwijfeld wel aanwezig worden geacht. Met name van (Nederland-
se) verzekeringsmaatschappijen mag toch voldoende kennis aanwezig worden geacht 
om te beseffen dat een opdracht tot het natrekken van antecedenten leidt tot activitci-
ten die in strijd zijn met de regelgeving. De `bovenwereld' geeft bier - uit economi-
sche motieven en willens en wetens opdracht tot activiteiten in strijd met wet- en 

regelgeving. 

In de derde plaats kan worden geconcludeerd dat de behoefte vanuit de maatschappij 
aan dit soort van particulier recherchewerk kennelijk groot is, en dat - gezien de 
voorbeelden - deze behoefte waarschijnlijk ook onverminderd groot zal blijven. Met 
andere woorden, vanuit de maatschappij bestaat een bestendige aandrang om via 
particuliere recherchebureau's aan bepaalde politieinformatie te komen die op ge-
spannen voet staat met bij voorbeeld het gesloten verstrekkingenregime van de 

Wpolr. Deze druk 'is er niet voor niers; die zal blijven; en het bloed kruipt nu een-

maal waar het niet gaan kan', aldus een gesprekspartner. Van verschillende kanten 

wordt in dit verband gepleit voor een afdoende regeling op dit terrein. 'Anders blijft 

dit leiden tot informele en dus oncontroleerbare praktijken, en zal het politiemensen 
onnodig in problemen brengen'. 

8.4.2 Wijze van benadering 

Particuliere recherchebureaus vinden bij de politie ingang langs verschillende wegen, 

zo blijkt. 
In een enkel geval is dit de familiekring. Verwanten hebben dan of zelf een recher-
cheburcau of zijn hierbij in dienst. De particuliere speurder ocfent vervolgens sociale 
druk uit op de verwanten die bij de politic werken om informatie. Een variant hier-
van is ook (het druk uitoefenen op) venvanten (om) bij de politic te laten solliciteren. 
Het mes snijdt dan aan twee kanten: men verkrijgt en een goede opleiding in het 
politievak die ook voor het recherchebureau van veel nut is; en men verkrijgt toe-
gang tot bestanden die anders gesloten zouden blijven. In zeker eon dossier is zulks 
het geval geweest, en hceft een en ander tot voorwaardelijk ontslag geleid van een 

van de bewuste adspirant-agenten. 

I In de ons omringende landen is de privacywetgeving soms minder strikt, en zijn ook de activiteiten van 

recherchebureaus meer geaccepteerd. 
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In de tweede plaats vinden recherchebureaus ingang door gebruik te maken van het 
zogenaamde o/dboys-netwerk. Het personeel van recherchebureau's bestaat voor het 
overgrote deel uit ex-politiemensen. I  Het zijn politiemensen die zelf een recherche-
bureautje zijn begonnen of die door een bestaand bureau in dienst zijn genomen, of 
die eerder door de politieorganisatie ontslagen zijn of hieruit uit onvrede zijn wegge-
lopen en nu emplooi hebben gevonden in deze bedrijfstak. 2  Al deze mensen kunnen 
doorgaans buigen op een jarenlange politie-ervaring en een intensieve band met de 

oude ploeg waarvan de meeste nog bij de politie werken' . Het gebruik van deze oude 
contacten vormt in de praktijk een van de belangrijkste manieren om bij de politie 
binnen te komen en deze gericht om informatie te (laten be)-vragen. In het volgende 
hoofdstuk (9) zal op het fenomeen old boys-netwerk als zodanig nader worden inge-
gaan. 

Een derde manier om ingang te vinden betreft zo blijkt, het (tijdelijk of langdurig) 
inhuren van politiefunctionarissen voor specifieke klussen. Dit zogenaamde moon-

lighting of bijklussen van politiefunctionarissen naast de reguliere politietaak zal in 
de meeste gevallen observatie- en beveiligingswerk betreffen. Hierbij wordt echter 
ook zo blijkt, een incidenteel verzoek om informatie niet altijd geweigerd. Boven-
dien heeft het inhuren van nog functionerende agenten tot voordeel dat het old boys-
netwerk in stand blijft en verder wordt uitgebreid en geintensiveerd. Ook het spelen 

via de band' wordt zo meer mogelijk. Gezamenlijke kennissen zijn immers zo ge-
vonden. 

Een vierde en kwantitatief ongetwijfeld belangrijkste factor in de toegang betreft de 
gezamenlijke politiecultuur of beter gezegd, het gezamenlijke politiege/uid dat zij 
alien delen. Dit kenmerk laat zich voor wat de informatie-uitwisseling betreft duide-
lijk afgrenzen van het eerder genoemde oldboys-netwerk met haar netwerk van per-
soonli jke contacten. 3  In een groot aantal van de geconstateerde gevallen blijkt na-
melijk dat van eerdere persoonlijke contacten niet of nauwelijks sprake is. Vele 
agenten annex informatieverschaffers blijken de particuliere rechercheurs/afnemers 
niet persoonlijk te kennen of gekend te hebben. In sommige gevallen leert men hen 

1 Een en ander geldt ook voor bedrijven gespecialiseerd in beveiliging en beveiligingsafdelingen van 
grotere bedrijven. 

2 Minder bekend is overigens dat ex-particulier recherchepersoneel soms ook weer in dienst treedt van 
de politie, ofwel als adspirant of wederom als volwaardig (hoofd)agent en rechercheur. Zo is van een 
zaak bekend dat gedurende het onderzoek naar het recherchebureau een agent weggaan is bij de poli-
tie om bij het bewuste recherchebureau te gaan werken, en later daar weer weg is gegaan en toch weer 
is gaan werken bij de reguliere politie. Een en ander heeft het onderzoek niet echt gefaciliteerd. 

3 In tegenstelling tot bij voorbeeld Hoogenboom die dit onder het old boys netwerk schuift. Hoogen-
boom, 1994 op. cit., p. 366 ev. 
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pas kennen als deze al werkzaam.zijn als particulier rechercheur en zich oak als zo-

danig voorstelt. Men is hiervan dus op de hoogte. Anderen leren elkaar soms in het 
geheel niet persoonlijk kennen: de contacten blijven dan telefonisch. Ondanks dat 
men elkaar dus niet kent en men er vaak ook niet voor wordt beloond (zie onder), 
vindt men desondanks reden om aan de verzoeken om politie-informatie te voldoen. 
In de meeste van deze gevallen is deze reden het gezamenlijke `politiegeluid' - de 
overeenkomstige manier van praten, de gezamenlijk gedeelde omgangsvormen enzo-
voort - die hiervoor verantwoordelijk is. Men herkent een collega aan de manier 

van praten', zo beaamt een respondent stellig. De particuliere recherche behoort 
aldus tot 'de onzen'. In kader 8.10 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 

Kader 8.10- Het politiegeluid 

Een expertisebureau handelend in opdracht -van een verzekeringsmaatschappij, kona uit bij de 

verbalisanten die het proces-verbaal van een vermoedelijk misdriff hebben opgesteld. Omdat de 

zaak (nog) niet is ingezonden naar het OM, wordt de vraag gesteld hoever het ermee stoat. De 

twee verbalisanten kennen de betrokken vragensteller van revoren niet persoonlijk. Zij weten 

ook achteraf zijn naam niet. Wel weten ze te vermelden dat het een 'oud-collega was, hageen 

ze ondermeer hebben afgeleid uit yin manier van praten aan de telefoon. Dit is kennelijk door-

slaggevend geweest. Om deze reden wordt hij als 'co//ego ' geaccepteerd, zit men lang ma hem 

aan de telefoon, en verkrijgt hij ienslotte alle informa tie die hij wenst. 

Het gezamenlijke politiegeluid leidt ertoe dat het informele informatiecompartiment 
waarbinnen de uitwisseling plaatsvindt, ook aanmerkelijk groter wordt. Het geldt 
ook voor korpsen en politieagenten uit geheel andcre regio's, inclusief de politie-
mensen die hiervoor gewaarschuwd zijn of eigenlijk beter zouden moeten weten. 
Ook deze blijken hiervoor gevoelig. Zo is bij voorbeeld een CRI-medewerker vooral 
om deze reden tot behulpzaamhcid en informatieverstrekking overgegaan. 
Het zal duidelijk zijn dat dit mechanisme voor de omvang en ernst van het verschijn-
sel van infomiele informatie-uitwisseling van het grootste belang is. In beginsel kun-
nen immers alle politiemensen in Nederland zo worden benaderd en bevraagd. Het 
gehele politieapparaat wordt daarmee potentieel doelwit. 

8.4.3 Verstrekte informatie 

De dossiers en de vraaggesprekken bieden een scala van politiegegevens die onrecht-
matig aan particuliere recherchebureaus zijn verstrekt. Verreweg het grootste gedeel-
te van de gegevens blijkt echter tamelijk basaal te zijn. 
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In de meeste gevallen betreft het informatie over kentekens. Zelfs in de roemruchte 
Kuraszaak is dit veelal het geval. De rechtbank toont zich hierover ook enigszins 
verbaast. In haar strafvonnis tegen de hoofdpersonen van KURAS stelt zij althans bij 
de strafmaat rekening gehouden te hebben met 'de omstandigheid dat de (..) verlcre-
gen persoonsinformatie veelal basaal van aard was en in het geval van gegevens 
ontleend aan het Kentekenregister', (die) `bovendien ook legaal te verwerven zijn'. 
Met andere woorden, waarom neemt men zulke risico's en vraagt men om info langs 
illegale weg, als er ook een legale mogelijkheid openstaat? Uit de vraaggesprekken 
komt in dit verband naar voren dat dit vooral te maken heeft met twee factoren: de 
macht der gewoonte (men doet het nu eenmaal altijd zo) en de traagheid van Veen-

dam' btj particuliere verzoeken: dat duurt anders twee weken', een termijn die voor 
vele recherchebureaus eenvoudigweg te lang is. Bij de politie kan die informatie 
immers binnen tien minuten worden verIcregen, en kan men direct verder met de 
naspeuringen. 

Naast informatie over kentekens wordt door recherchebureaus ook geregeld om in-
formatie uit Multipol en HKS gevraagd. Ook CID-info ('hard' en `zacht') komt voor, 
zij het niet zoveel. Voor de opdrachtgevers uit de bovenwereld is deze info niet zo 
van belang. Enkel bij het screenen van personen wordt dit soort info `als wel handig' 
ervaren. 

Daarnaast valt op dat de toegang tot de politie vooral ook wordt benut om andere, 
niet-politiele bestanden te kunnen raadplegen. Dit betreft ondermeer de gemeentelij-
ke basisadministratie (Gba), informatie van (andere) BOD'en en de achterliggende 
instanties hiervan (belastingdienst, bedrijfsverenigingen, sociale dienst en dergelij-
ke). In het KURAS-dossier komt naar voren dat zo via de politie (in casu de CRI) 
ook buitenlandse registers zijn geraadpleegd. 

Welke informatie wordt gevraagd, is uiteraard mede afhankelijk van de intentie van 
de opdrachtgever en de aard van de activiteiten. In de praktijk blijkt het overigens 
ook lang niet altijd te gaan om exacte of `harde' politie-informatie over betrokke-
ne(n), maar eerder om een eerste aanduiding van jets. Met name bij verzekerings-
maatschappijen gaat het vaak niet om de exacte informatie maar om een minimum 

aan legitimatie voor het eigen handelen te verkrijgen. Een politiestempel zou bij 

wijze van spreken ook voldoen'. Ook voor een aantal van de andere genoemde op-
drachtgevers is jets dergelijks vaak voldoende. Kader 8.11 geeft een voorbeeld van 
de ervaringen van een agent met verzekeringsmaatschappijen in dit verband. 

1 Locatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het kentekenregister. 
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Kader 8.11 - Insinuerende vragen 

Len ervaren agent meldt: 'Verzekeringsmaatschappijen zijn verve/end in hun wijze van benade-

ring. Ze proberen de hele tijd met insinuerende vragerz als "vinden jullie het ook niet vreemd" 

een politiea gent een uitspraak te ontlokken. Als zo' n agent dan zegr "ja, ik vind het vreemd", 

dan is het direct in alle papieren "de politic neemt het standpunt in dat 

8.4.4 Verstrekkende politiefunctionarissen 

De gevraagde informatie is vaak basaal, en kan dus - zeker in het geval van inciden-
tele bevragingen - doorgaans worden nagegaan door vrijwel iedereen die bij de poli-
tie werkt en tot deze bestanden toegang heeft. In verreweg de meeste gevallen (met 
uitzondering van de CID-info'), betreft het dan ook gewone opsporingsambtenaren 
in de rang van (adspirant)-agent, hoofdagent of brigadier. 
De rang lijkt er blijkens de dossiers niet zoveel toe te doen. Bij vrijwel iedere opspo-
ringsambtenaar binnen de gehele politieorganisatie kan 'het telefoontje binnenko-

men'. Bij wie het precies binnenkomt is - naast eerder genoemde factoren als familie 
en old boys-netwerk - soms ook afhankelijk van de verrichtingen van de reguliere 
politic zelf, zo wordt gesteld. Een vrij veel voorkomend voorbeeld hicrvan is te vin-

den in kader 8.12. 

Kader 8.12 - Het maken van contact 

Twee agenten in uniform maken een proces verbaal op terzake van een misdriff. Onder dit 

PV swat dus hun naam. De aangever(s) en/of de slachtoffer(s) hebben recht op een 

afschrift van de aangifte. Ook de verzekeringsmaatschappij eistIverkrugt een copie van de 

aangif te. Zij a//en kennen dus de namerz van deze twee politieagenten als in ieder geval dege-

nen die met de zaak bekend zijn. Wet er verder is gebeurd, bij voorbeeld het rechercherraject 

daarna, kent men niet. Di: betekent dat indien een recherche bureau opdrachr krijgt voor een 

onderzoek ook de namen van de initMle agenten warden doorgegeven, en het recherchebureau 

hiermee ook zal beginnen. Aldus 'kan ook de gewone jongen van de umformdienst of wie er 

maar toevallig diens: heeft ten tijde van de aangrfte, de klos zijn', aldus een respondent. 

Het bewuste telefoontje, zo blijkt, behoeft ook niet per se bij een opsporingsambte- 
naar binnen te komen. Inlichtingen kunnen immers ook worden verkregen door an- 

I De CID-registratie is bij de korpsen een stand alone-systeem dat alleen bevraagd kan worden door 

CID-mensen. 
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der personeel, en in het bijzonder administratief personeel. Eerder is in dit verband 
reeds gesproken over het tamelijk gangbare gebruik in de politiewereld waarbij func-
tionarissen zonder autorisatie gebruik maken van de terminals en pass-woorden van 
andere, geautoriseerde collega's. En ook het openstaande beeldscherm is bier een 
veelvoorkomende mogelijkheid. Globaal is hierin de hoofdregel: hoe basaler de ge-
vraagde info, hoe meer mensen hiertoe toegang hebben, en hoe makkelijker de infor-
matie is te verstrekken. Alleen verstrekkingen uit CID- en Wiv-bestanden stuiten op 
wat meer problemen. 

8.4.5 Motieven voor verstrekking 

Voor wat betreft de motieven voor verstrekking aan recherchebureaus komen uit het 
onderzoek vier hoofdredenen naar voren, die doorgaans in gezamenlijkheid de door-
slag geven. 
Een eerste motief is de in enkele gevallen door agenten als terecht gevoelde aan-

spraak van het recherchebureau of opdrachtgevers op de info: herhaaldelijk wordt 
aangevoerd dat men eigenlijk van mening is dat het recherchebureau of diens op-
drachtgever `recht' heeft op de gevraagde info. Met name bij hulpvragen van parti-
culieren en recherche-activiteiten die tenderen in de richting van preventie en het 
voorkomen van misdrijven, wordt dit nogal eens snel aangenomen. De eigen ethi-
sche code - en wellicht ook het besef van eigen onmacht ter zake - brengt opspo-
ringsfunctionarissen ertoe de gevraagde informatie te verstrekken zodat iemand er 
tenminste voor kan zorgen' 

Een tweede motief is de idee dat politie en particuliere recherche uiteindelijk toch 
voor dezelfde, gemeenschappelijke zaak staat, te weten 'het vangen van boeven' Dit 
idee blijft overheersend, ondanks dat geleidelijk ook doorsijpelt dat recherchebu-
reaus soms ook minder nette activiteiten ontplooien. 
Een derde motief is dat het in de beleving vaak om relatief onbelangrijke informatie 
gaat waarbij men niet zo aan de geheimhouding tilt. Vrijwel alle gesprekspartners 
maken impliciet of expliciet gradaties aan tussen bij voorbeeld kentekenregistraties, 
signalerings- en antecedenregisters en CID-informatie. Rondom kentekens hangt 
`altijd al een geur van openbaarheid: dus waarom zou je die dan aan collega's wei-

geren?' 

Een vierde motief is de verwachting - en beloften van de zijde van het expertisebu-
reau - dat men van tijd tot tijd ook zelf informatie hiervoor in ruil terugkrijgt (tips en 
dergelijke). Dergelijke informatiebronnen geven binnen de politieorganisatie een 
duidelijke voorsprong. Als gevolg hiervan is men relatief gevoelig voor de vermeen-
de voordelen van samenwerking met recherchebureaus. 
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Twee kanttekeningen zijn ten aanzien van de motieven op zijn plaats. In de eerste 
plaats blijkt dat partieuliere recherchebureaus politie-informatie vaak 'op een koopje 
kunnen knjgen'. In verreweg de meeste van de geconstateerde gevallen staat hier 
geen geldelijke vergoeding tegenover. Van rechtstreekse omkoping of steekpennin-
gen is - althans waar het recherchebureaus werkend voor de bovenwereld betreft - 
weinig sprake. En indien al sprake is van een vergoeding, dan is de hoogte daarvan 
vaak te verwaarlozen. Bedragen van ft. 100,- tot fl. 200,- voor respectievelijk kente-
kens of antecedenten lijken vrij gangbaar. 
In de tweede plaats dient de rol van het automatisme en het gedachteloos verstrekken 
niet te worden onderschat. Indien eenmaal de eerste verstrekking is geschiedt, vinden 
verdere verstrekkingen veelal plaats op de automatische piloot, zo blijkt. Zolang de 
bevraging binnen de geijkte patronen van bevraging vallen, worden door betrokke-
nen hierbij geen of .weinig vraagtekens meer gezet. Geijkte patronen in dit verband 
zijn: 
- een incidentele bevraging van tijd tot tijd: het structureel afwerken van gehele 

lijsten met bevragingen wekt ook in het geval van recherchebureaus duidelijk wan-
trouwen; 

- de bevraging moet personen/zaken binnen de regio betreffen: bij zaken/personen 
van buiten de eigen regio worden al gauw vraagtekens gezet over de redenen waar-
om men deze opvraagt; en 

- de bevraging moet op de juiste manier c.q. in de juiste volgorde geschieden: in dit 
verband kan ondermeer worden gewezen op de geijkte wijze van bevraging via bij 
voorbeeld mobilofoon en meldkamer. Stol (1996) beschrijft deze routine als 
volgt l . Eerst bevragen agenten de meldkamer om het kenteken van een auto; ver-
volgens de tenaamstelling daarvan op signalering; en zo verder. Dit alles onder de 
strategie `zien wat eruit komt' (Stol, p. 160). Deze volgorde van bevragen zal voor 
de meeste particuliere recherchebureaus vaak niet anders zijn. 

8.5 Signalering en afdoening 

Ten aanzien van de signalering en afdoening dient onderscheid te worden gemaakt in 
incidentele initiatieven van recherchebureaus, en de gevallen waarbij sprake is van 
vaste verwevenheid en structurcle contacten. De laatste variant zal in het volgende 
hoofdstuk (9) inzake de verwevenheid worden beschreven. 

1 W.Ph. Stol, Politie-optreden en informatietechnologie. Over sociale controle van politiemensen, Lely-

stad: Koninklijke Vermandc, 1996 (diss. VU Amsterdam). 
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Signalering 

Wat betreft de signalering van incidentele gevallen is op basis van het voorgaande 
duidelijk dat het bewuste telefoontje bij een ieder binnen de politieorganisatie en bij 
elk korps terecht kan komen: bij de direct betrokken agent/korps indien het gaat om 
informatie over aangiften en de stand van zaken van een onderzoek; bij elk andere 
politiemedewerker/korps indien het om informatie uit HKS en dergelijke gaat. 
Signalering is daarmee tevens afhankelijk van .het feit of de aldus benaderde politie-
functionaris dit zelf meldt, dan wel of dit door een der directe collega's wordt gesig-
naleerd. Een en ander is weer afhankelijk van het feit of de betreffende vraag van het 
recherchebureau ook als onrechtmatig wordt onderkend. In het voorgaande is reeds 
aangegeven dat dit geenszins altijd - en doorgaans niet - het geval is: men deelt 
dezelfde politietaal; men gebruikt dezelfde vormen en volgorde van bevraging; en 
men vindt in enkele gevallen dat de betreffende informatie openbaar, of althans voor 
het recherchebureau of diens opdrachtgever toegankelijk zou moeten zijn. 
Over de signalering kan men in dit verband dan ook tamelijk somber zijn. Verschil-
lende gesprekspartners geven aan dat men hiervan geen bijster hoge verwachtingen 
moet hebben. De meerderheid van de dienders zou een aan hem of haar gesteld 
verzoek van `collega's' waarschijnlijk gewoon beantwoorden. 
De gesprekspartners geven tevens aan dat het tegengaan van onrechtmatige verstrek-
king aan recherchebureaus feitelijk maar op een ,manier kan geschieden. Men moet 
het niet passief laten afhangen van toevallige signalering, maar preventief een duide-
lijk beleid voeren waarin elke samenwerking met particuliere recherchebureaus cate-
gorisch wordt bestreden. Alleen op deze manier en door direct optreden van leiding-
gevenden, is ook het incidentele telefoontje te bestrijden. Enkele gesprekspartners 
geven in dit verband aan dat dit recent de lijn is die binnen bun korps of afdeling 
wordt gevolgd. In hoofdstuk 9 wordt hierop eveneens nader ingegaan. 

Afdoening 
Indien de verstrekking eenmaal gesignaleerd is, blijkt de afdoening van de incidente-
le gevallen mede afhankelijk van de wijze waarop het incident ter ore is gekomen en 
het concrete gedrag van de betrokken politiemedewerker. 
Indien de betrokken agent het zelf meldt, of indien blijkt dat sprake is geweest van 
een vorm van naIviteit of onnadenkendheid wordt doorgaans volstaan met een `goed 

gesprek of een stevige berisping'. Indien sprake is van bewust of herhaald incorrect 
gedrag wordt aanmerkelijk harder gereageerd: disciplinaire straffen en aanzeggingen 
van (voorwaardelijk) ontslag zijn dan geen uitzonderingen. Dit laatste past weer 
binnen de recente tendens om dit verschijnsel harder aan te (gaan) pakken. 
Een en ander neemt niet weg dat er op afdelingen een algehele tendens bestaat om 
dit soort van bevragingen vooral als eenmalige incidenten op te vatten. Dat recher-
chebureaus soms systematisch agenten benaderen wordt niet altijd onderkend. 
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9 Verwevenheid met het grijze gebied 

9.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is gewijd aan het middengebied van de gehele indelingsmatrix 
(matrixcel V uit hoofdstuk 3). Het betreft hier de informatie-uitwisseling met het 
grijze gebied en daarbinnen het segment waarbij de aard van de informatie-uitwis-
seling tussen opsporingsinstanties en het grijze gebied niet duidelijk is. Met andere 
woorden, het (on)geoorloofde karakter van de gedraging is niet altijd ondubbelzin-
nig; de plaats waar de informatie uiteindelijk terecht komt (boven- of onderwereld) 
evenmin; en ook de partner die primair voor de informatie-uitwisseling verantwoor-
delijk is, kan niet worden nagewezen. 
Daarmee is te verwachten dat het bier beschreven segment drie categorieen van 
gevallen zal inhouden, te weten: 
- de (zeer) vage en onduidelijke activiteiten en gedragingen; 
- de gevallen waarbij de dossiers achteraf bezien onvoldoende aanknopingspunten 

bevatten om een gefundeerde keuze tussen de boven- en onderwereld, en/of een 
primaire verantwoordelijkheidstoedeling te maken; en 

- de gevallen waarbij sprake is van overwegende verwevenheid met actoren van het 
grijze gebied. Bij dit laatste kan worden aangetekend dat ook boven- en onderwe-
reld-actoren zich in de directe omgeving van het grijs gebied zullen ophouden, 
zodat de overgang van overwegend grijs naar overwegend wit of zwart slechts 
gradueel is: de afbakening met vooral de verwevenheid van boven- en onderwe-
reld is in lang niet alle gevallen even duidelijk, en soms ronduit arbitrair. 

De indeling van het hoofdstuk is verder als volgt. Eerst komen de gegevens uit het 
dossieronderzoek aan de orde (paragraaf 9.2). Vervolgens volgen de paragrafen over 
de verschillende vormen van informatie-uitwisseling in de praktijk (paragraaf 9.3), 
en wordt een analyse van de problematiek gegeven (9.4). In paragraaf 9.5 komt de 
signalering en afdoening aan de orde. 
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9.2 Dossiergegevens 

Omvang 
In deze categoric gaat het in totaal om 24 zaken waarvan er 21 zijn aangetroffen bij 
de reguliere politic. Een geval is afkomstig van de rijksrecherche. Twee zaken ko-
men van het Openbaar Ministerie. 

Bij de 24 gevallen zijn minimaal 25 personen betrokken geweest. Het betreft 15 
agenten/opsporingsfunctionarissen, varierend in rang van (hoofd)-agent tot een 
groepscommandant. Tweemaal betreft het arrestantenbewaarders en eveneens twee-
maal politiesurveillanten. Verder is een medewerker van de vreemdelingendienst en 
een administratief medewerkster hierbij betrokken geweest. In vier zaken is de be-
wuste persoon onbekend gebleven. 

Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van dit onderzock is als volgt. 
- Alle zaken zijn in onderzoek genomen/geweest. 
- De zaak tegen een diender is voorlopig op de wachtlijst belang in verband met 

lopend embargo-onderzoek. Van verder onderzoek tegen een andere diender is 
afgezien nu deze de politie inmiddels heeft verlaten. In vier zalcen is de bewuste 
persoon uiteindelijk onbekend gebleven. 

- De zaken tegen vijf dienders zijn momenteel nog in onderzoek. 
- Tegen vijf politiebeambten is de zaak na onderzoek afgelegd wegens onvoldoende 

bewijs. Bij twee hiervan zijn overigens voldoende redenen gevonden voor alert-
held in de toekomst, zo wordt vermeld. Een derde is in het buitenland inmiddels 
aangehouden vanwege vermoedelijke gepleegde strafbare feiten aldaar. 

- Bij negen zaken met in totaal negen politiefunctionarissen is sprake van cen af-
doening na onderzoek. Eenmaal zijn geen maatregelen gevolgd nu de verstrekte 
informatie niet emstig is gebleken en bovendien vooral sprake blijkt te zijn van 
naiviteit. Zevenmaal is disciplinair gestraft. Bij een zaak is niet precies bekend 
welke maatregelen getroffen zijn. Eenmaal is sprake van een verlenging van de 
proeftijd. Overige disciplinaire straffen betreffen: schriftelijke berisping; schrifte-
lijke berisping en overplaatsing; overplaatsing en terugzetting in functie en schaal; 
ovcrplaatsing van de afdeling bijzondere wetten naar de uniformdienst en het 
inhouden van ancienniteiten gedurende twee jaar; en overplaatsing en verwijde-
ring van de beambte uit een bepaald politieproject vanwcge het risico aan deelna-
me verbonden. Tegen twee van de disciplinair gestrafte dienders is bovendien 
strafrechtelijke vervolging ingesteld hetgeen in beide gevallen heeft geleid tot een 
sepot. De strafrechtelijke bewijsbaarheid is in beide gevallen niet haalbaar geble-
ken. 
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- Inzake een zaak is de afdoening wat a-typisch omdat bij de informatie-uitwisse-
ling niet zozeer direct politiepersoneel betrokken is geweest, als wel personeel van 
het leger. Het opvallende gedrag van de politie heeft hier overigens wel de aanzet 
gegeven tot deze informatie-uitwisseling (om deze reden is de zaak ook in het 
bestand opgenomen). 

- Van een zaak is de afdoening ondanks naspeuringen onbekend gebleven. 

- Inhoudelijke typering 

De dossiers in dit gebied zijn uiteenlopend en soms uiterst vaag. Het betreft allerlei 
vormen van onduidelijk gedrag waarbij collega's of anderen vraagtekens zetten. 
Deze vraagtekens blijven ook doorgaans in de sfeer van de vermoedens hangen. De 
maatregelen die worden getroffen, betreffen dan ook opvallend vaak een algemene 
oproep tot alert blijven, en organisatorische maatregelen om risico's voor mogelijk 
(verder) lekken in de toekomst, te verkleinen (bij voorbeeld door de betrokkene over 
te plaatsen naar andere afdelingen, door hen uit gevoelige projecten te verwijderen, 
enzovoort). Doorgaans blijven de betrokkenen hierbij wel deel uitmaken van de 
algemene informatiehuishouding van de politie (Multipol, HKS, en dergelijke). 

De dossiers kunnen globaal worden ingedeeld in gevallen waarbij sprake is van 
incidentele vormen van (mogelijke) informatie-uitwisseling, en in gevallen waarbij 
ook meer structurele elementen aan de informatie-uitwisseling te gronde liggen. 

Type I: Incidenteel onduideltjk gedrag 
Het betreft hier allerlei uiteenlopende zaken. Deze kunnen niet of nauwelijks onder 
een gezamenlijke noemer nader worden getypeerd. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in kader 9.1. 

Kader 9.1 - Incidentele informatie-uitwisseling I 

Een arrestantenbewaarder belt de eigenaar van een coffeeshop en vraagt deze om voor een 
bepaalde verdachte een advocaat in te schakelen. Het telefoongesprek wordt bekend via de 
tap. De goede of kwade trouw van de arrestantenbewaarder blijft vooralsnog onduidelijk. 
Dit laatste mede ook omdat het onderzoek ten behoeve van een lopend embargo-onderzoek 
op de wachtlijst wordt geplaatst. 
Een telefoontje baart opzien. Via de tap blijkt dat iemand met een 'hallo-nummer' van een 
korps contact zoekt met een collega tegen wie een onderzoek wegens mogelijke handel in 
verdovende middelen loopt. In onderzoek wordt getracht na le gaan wie de collega-beller is 
en welke risico-factor hij is. Men komt echter niet verder. 
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Soms speelt ook het verwachtingspatroon van de omgeving hierbij een rol. Zo wordt 
van een politiefunctionaris aangenomen dat hij in ieder geval op de hoogte moet zijn 
(geweest) van een bepaalde verdovende middelen-zaak. Van weer een andere agent 
neemt men aan, dat hij bekend moet zijn geweest met een fraudezaak. 
Een zaak die bij het Openbaar Ministerie is gevonden, is in dit verband a-typisch te 
noemen, omdat er niet zozeer sprake is van politie-personeel dat bij de informatie-
uitwisseling is betrokken, maar van legerpersoneel, terwij1 het feitelijk gedrag van de 
politic eigenlijk wel de aanzet tot de informatie-uitwisseling heeft gegeven. De casus 

wordt beschreven in kader 9.2. 

Kader 9.2 - Incidentele informatie-uitwisseling 2 

Len beroepsmilitair vertelt aan zijn vrouw, dat op de kazerne een observatiecamera van de 

politic gericht staat op een dumpzaak. De eigenaar van de dumpzaak wordt verdacht van he-

ling. De vrouw van de militair vertelt dit aan de dochter van de eigenaar van de dumpzaak. De 

eigenaar stapt vervolgens naar de politic en vertelt dat hij van de camera afweet. Het OM rest 

niers anders dan het onderzoek naar de heling te stoppen, en de zaak te seponeren. Het lekken 

wordt bier als het ware uitgelokt door de waas van geheimzinnigheid die de introductie van de 

politic in de kazerne heeft begeleid. Logisch dat de nieuwsgierigheid alleen maar verder werd 

aangewakkerd. De Officier van Justirie neemt ook aan dat de militair tegen zijn vrouw alleen 

maar vermoedens heeft geuit en de vrouw dit aan haar vriendin heeft doorverteld. 

Type II. Informatie-uitwisseling gebaseerd op meer structurele elementen en risico-

contactetz 
Bij de vormen van informatie-uitwisseling in het grijze gebied, waarbij meer structu-
rele elementen aan de informatie-uitwisseling te gronde liggen, gaat het blijkens de 

dossiers om een drictal situaties: 

Ha. Het (structureel) vertonen van onduidelijk en voor de collega's oninzichtelijk 

gedrag; 
Hb. het overduidelijk vertonen van onverantwoordelijk of op zijn minst onprofessi-

oneel gedrag; en 
Hc. de vervvevenheid van politiefunctionarissen in/met het grijze gcbied. 

De verschillende structurele vormen worden hieronder nader belicht. 
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93 Vo r me n 

De informatie-uitwisseling in dit middensegment van het grijze gebied bevat naast 
incidenten, de volgende structurele vormen. 

Oninzichtelijk gedrag 
Een eerste structurele variant is dat men herhaaldelijk gedrag vertoont dat voor colle-
ga's onduidelijk of oninzichtelijk is en om deze reden wantrouwen oproept. Voor-
beelden hiervan zijn te vinden in kader 9.3. 

Kader 9.3 - Wantrouwen 

- Een Turkse agent wordt door collega's verdacht te zijn ingebed in een mistig circuit omdat 

hij herhaaldelijk lang naar buiten belt en dan Turks spreekt. Hij zou hierin politie-infor-

matie aan derden verstrekken. Uit het onderzoek en het opvraag-gedrag blijkt niets. Wel 

komt naar voren dat de man soms zijn vrouw belt en dan langdurig in het Turks spreekt. 

- In twee gevallen merken collega's op, dat een diender regelmatig een geautomatiseerd gege-

vensbestand om niet bekende redenen raadpleegt. Een keer worth de zaak na onderzoek 

opgelegd. In de andere zaak volgt een berisping. 

- In gen geval rijst wantrouwen omdat betrokkene in gedrag en kleding iets afwijkt van de 

doorsnee diender en om deze reden bekend staat als een vreemde vogel. 

Signalering van deze gevallen vindt hoofdzakelijk plaats op grond van afwijkend 
gedrag. De politie kent, evenals andere organisaties, allerlei vormen van informele, 
vaak niet-uitgesproken codes van gedrag en kleding. En degene die bier niet of niet 
geheel aan voldoet, trekt dan al gauw de aandacht. 
De aldus bestempelde `geverfde vogel ' I  kan er vervolgens op rekenen dat zijn ge-
drag bestendig onderwerp van aandacht is en blijft. Er ontstaat vaak een geheel ge-
ruchtencircuit rondom zo'n persoon. In zo'n geruchtencircuit vindt een opeenstape-
ling plaats van aannamen, meningen hierover en (vermeende) verklaringen, en uit-
eindelijk wordt op deze smalle basis de nodige conclusies getrokken en de stellingen 
betrokken (voor of tegen). De werkelijkheid verdwijnt hierin achter de horizon. Het 
gerucht neemt de overhand, en gaat - althans zeker in/door de gevolgen ervan een 
eigen leven leiden. 
Bij nader onderzoek is in dit soort van gevallen dan ofwel niet goed meer te achter- 
halen wat er nu precies aan de hand is (geweest) of hoe het ooit is begonnen. Ofwel 

1 Vgl. J. Kosinski, The painted bird, Boston: Houghton 1965 (Nederlandse editie, Amsterdam: De 
Bezige Bij 1967). 
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men komt tot de conclusie dat van onrechtmatigheden niets is gebleken. Dit laatste 
helpt de betrokkene echter weinig. Een gerucht dat op zo'n manier is ontstaan wordt 
nooit geheel ontzenuwd, zo blijkt. Het blijft in de wandelgangen rondzingen, en 
neemt weer nieuwe gedaanten aan. Om hieraan te ontkomen resteert betrokkene vaak 
niet anders dan een overplaatsing naar een ander (lees: nieuw) district of korps. De 
achterblijvers zijn dan weer onder ons', hetgeen men als wel zo prettig ervaart. 

Onverantwoordelijk gedrag 
Een tweede variant in dit segment is, dat men herhaaldelijk gedrag vertoont dat men 
op zijn minst as onverantwoordelijk kan bestempelen. Onverantwoordelijk gedrag 
heeft soms wel, maar vaak ook geen directe relatie met het politiewerk van de be-
trokken beambte. Van boze opzet is vaak geen sprake. Aangetroffen voorbeelden 
hiervan worden in kader 9.4 beschreven. 

Kader 9.4 - Onverantwoordelijk gedrag 

- Een diender laat zijn bestanden met gevoelige potitie-informatie in zijn auto liggen. Ilij rijdt 

er bovendien mee naar de hoerenbuurt, waar hij vervolgens zijn auto oak nog eens kwijt-

raakt. 

- Volgens CID-informarie zou een politieman vertrouwelijke informatie verstrekken. Uit on-

derzoek van de rijksrecherche blijkt dal dit niet klopt en dat de CID-informant de politieman 

waarschijnlijk een hak heeft wit zetten. Wet blijkt echter dat er toch risico's aan de diender 

zijn verbonden: hij frequenteert ook buiten dienstverband herhaaldelqk allerlei uitgangsge-

legenheden en heeft een drankprobleem. 

- Een kroegbazin komi naar het politiebureau om te vertellen dat bij haar in de kroeg gere-

geld een politieman aanschuifi, die zo nu en dan wat loslaat aan politie-informatie. De 

kroegbazin vindt dat dit niet kan. De agent blijkl een drankprobleem te hebben. De informa-

tie-verstrekking geschiedt niet met opzet, maar uit dronkenschap. 

Onverantwoordelijk gedrag vindt zijn oorsprong doorgaans in de persoonskenmerken 
van betrokkene. Uit de dossiers blijkt dat dit kan varieren van een zekere slordigheid 
in gedrag, tot aan persoonlijke problemen als (tijdelijke) labiliteit, overspannenheid 
en verslaving en dergelijke. 
Ook omgekeerd, een bovenmodale inzet voor de politic kan soms een negatieve fac-
tor zijn. Veel politiemensen nemen werk mee naar thuis. De gewenning zorgt er ver-
volgens voor dat eenvoudig wordt vergeten dat het politie-informatie betreft waar 
men mee rondrijdt. Men wordt op den duur slordiger, en neemt onoorbare risico's. 
Het genoemde voorbeeld van de diender die zijn auto is kwijtgeraakt, is zo'n geval. 
Ook bier is het eerder zijn inzet die hem uiteindelijk mede de das om heeft gedaan. 
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Om welke reden dan ook: in alle gevallen leidt dit ertoe dat informatie fysiek naar 
buiten komt/wordt gebracht. Met andere woorden, er ontstaan grote risico's vOor het 
uitlekken van informatie. Het uitlekken zelf is doorgaans onbedoeld. Of uiteindelijk 
informatie uitlekt is weer afhankelijk van de omstandigheden en allerlei toevallighe-
den. Dit geldt doorgaans ook voor de toevallige afnemer. Of de informatie uiteinde-
lijk in de bovenwereld blijft, of in de onderwereld terecht komt, is volstrekt wille-
keurig en mede afhankelijk van de - soms verbazingwekkende eerlijkheid en burger-
zin (de kroegbazin!)- van de burger/afnemer. 

Verwevenheid 
De derde variant in dit grijze middengebied heeft betrekking op de verwevenheid 
met het grijze circuit. Deze verwevenheid komt - zo blijkt uit de dossiers - voort uit 
vijf factoren: de verwevenheid in/met het old boys-netwerk; de verwevenheid met de 
directe werkomgeving; die met de familie, het verenigingsleven of de verwevenheid 
die het gevolg is van een gemeenschappelijke herkomst. In de nu volgende analyse-
paragraaf wordt op deze structurele vormen van verwevenheid nader ingegaan. Op 
voorhand is reeds te zeggen dat de informatie-uitwisseling in alle gevallen plaats-
vindt binnen wat eerder een `informeel informatie-compartiment' is genoemd. 

9.4 Analyse 

9.4.1 Verwevenheid met de werkomgeving 

Voor wat betreft de verwevenheid met de werkomgeving zijn in kader 9.5 enkele 
voorbeelden samengebracht. Van belang hierin is dat de betrokken agenten `gfijze' 
activiteiten ten toon spreiden die men wellicht beter achterwege had kunnen laten, 
maar dat van kwade opzet wederom vaak geen sprake is. Er is dus geen sprake van 
'eche normafwijkend of crimineel gedrag. Het gedrag is eerder twijfelachtig of on-
professioneel te noemen. Bij onderzoek blijkt dan ook steeds dat van lekken van 
informatie geen sprake is. 
In althans een geval kan hierbij worden aangetekend dat veranderende opvattingen 
in professionaliteit hierin ook een rol speelt. Het gedrag van de klassieke ouderwetse 
rechercheur, ondermeer bekend uit de boeken van Appie Baantjer, die na gedane 
arbeid genoeglijk een borreltje gaat drinken in het penose-café van Smalle Lowietje, 
zou heden ten dage waarschijnlijk als risico-factor worden aangemerkt. 
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Kader 9.5 - Verwevenheid met de taakomgeving 

• Len politiefunctionaris van de afdeling bijzondere wetten die tot taak heeft controle uit te 

oefenen ten aanzien van de drank- en horecawet, verblijft langer in de horeca en de sex-

clubs dart ambtshalve strikt nodig is. Hij onderhoudt contacten met prostituees, die hij in 

een enkel geval oak uit 'het wereldje' helm. De diender word: echter eerst van corruptie en 

later van schending ambtsgeheimen verdacht. De commissie van advies ac/it een en ander 

niet bewezen, maar is wel van mening dat van een dusdanige vermenging van privi- en 

dienstacriviteiten sprake is dat de objectiviteit en de onbevangenheid bij de functie-uitoefe-

ning 'ernstig in gedrang komen'. De diender wordt overgeplaatst naar de uniformdienst en 

enige ancienniteiten warden ingehouden. 

- Len rayonagent onderhoudt ongewenste contacten met een groep randjongeren in zijn ray-

on. Hij zou hierni oak te ver gaan. Len en ander houdt ondermeer verband met 'overdreverz 

solidariteit', aldus een direct betrokkene. Na onderzoek blijkt echter niers te bewijzen. Uit-

eindelijk word: toch ingegrepen en de man bij wijze van disciplinaire maatregel 

overgeplaatst naar een andere functie. Hiervoor warden argumenten aangegrepen die met 

de zaak op zich niets van doen hebben. 

9.4.2 Verwevenheid op grond van familie, vereniging en etniciteit 

Famine- en vrienden 
Verwevenheid op basis van familie- of vriendschapsbanden speelt bij grijze activitei-
ten eveneens cen belangrijke rol. In deze gevallen betreft het vaak indirecte contac-
ten met malafide personen/organisaties. Men onderhoudt niet zelf dergelijke onge-
wenste contacten, maar het zijn juist de familieleden en vrienden die dergelijke con-
tacten onderhouden. De politiefunctionaris zal hiervan ook niet in alle gevallen - en 
meestal niet - op de hoogte zijn. Voorbeelden van dergelijke indirecte contacten zijn 
te vinden in kader 9.6. 

Kader 9.6 - Familiebanden 

- De marechaussee wee: te melden dat een uitzendbureau ntogelijk illegalen te werk zou stel-

len in de tuinbouw. Len van de eigenaren zou de vader van een medewerker van de vreem-

delingendienst zijn. Deze laatste zou het bureau tippen als Cr een inval kora:. Bij onderzoek 

is niets kunnen blijken. De zaak word: afgelegd. 

- Len administratief medewerkster is goed bevriend met een administratief medewerkster op 

hel stadhuis, waar zij ook uii hoofde van haar functie veel mee van doen heeft. De vrouw op 

het stadhuis is echter gehuwd met een man met criminele antecedenten. 
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Vereniging 
Het `verenigingsleven' in ruimste zin, is eveneens een bron voor verwevenheid en 
risico-contacten. In verschillende dossiers betreft het onderzoek naar dienders die 
een sportschool of een fitnessclub frequenteren waar (wellicht) ook criminelen ko-
men. Ook de schietvereniging is in dit verband een exemplarisch voorbeeld. Een iets 
uitzonderlijk geval in deze categorie is het geval die via de RID wordt gemeld, en 
waarin wordt gesteld dat een politie-adspirant wellicht contacten zou hebben in de 
kraakbeweging. 

Etniciteit 
De gezamenlijke herkomst speelt vooral bij allochtone politiefunctionarissen een rol. 
In kader 9.7 wordt hiervan een pregnant voorbeeld gegeven. 

Kader 9.7 - Etnische banden 

In het weekend wordt de politie opgebeld door een Antilliaan die naar een bepaalde Antilliaan-

se agent vraagt. Deze agent is echter niet aanwezig. Vervolgens vraagt de man om een wille-

keurige andere Antilliaanse agent. Ook deze is niet voorhanden. Daarop vraagt de man de 

agent aan de telefoon of deze een aantal kentekens voor hem wil natrekken? Omdat de agent 

hierop niet ingaat, zegt de man dit niet te begrijpen omdat hij altijd kentekens zo heeft kunnen 

navragen. Kennelijk lijkt de man dit als een gewone vriendendienst te beschouwen. 

Met betrekking tot deze verwevenheden op grond van familie, vereniging en etnici-
teit kan het volgende worden opgemerkt. 
In de eerste plaats zal duidelijk zijn dat elke politieagent in zijn prive-leven op een 
of andere manier in aanraking komt met circuits die op deze wijze kunnen leiden tot 
een zekere verwevenheid als bier bedoeld. We hebben immers (vrijwel) alien fami-
lie, vrienden, gezamenlijke interesses, hobby's, enzovoort. Het `normale' en gemeen-
schapskarakter van deze sociale compartimenten is echter hetgeen politiefunctiona-
rissen nu juist bedreigt. Bloedbanden, sportieve of culturele banden en gemeenschap-
peli jke interesses scheppen een onderlinge loyaliteit tussen de participanten, die een 
objectieve houding tegenover de ander doorgaans in de weg staat. Politiemensen 
komen zo in loyaliteitsconflicten: de groep of de politie. En politiemensen zullen 
hierbinnen vaak ook moeten beargumenteren waarom zij anders reageren. Iedereen 
praat immers over zijn werk en waarom moet hij nu weer zo moeilijk/interessant 
doen? 
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In de tweede plaats kan van een betrokken politiefunctionaris ook niet worden ge-
vraagd dat hij zich alnjd en ten voile bewust is van de risico's die hij loopt. Zo zal 
een diender die een voetbalvereniging bezoekt niet altijd weten, wie nu precies dege-
ne is die naast hem aan het voetballen is. En ook de kennissen van deze persoon 
zullen hem niet altijd - en doorgaans niet - bckend zijn. Wel kan van zo'n agent een 
basale alertheid ter zake worden verwacht. Hij kan immers weten dat hij uit hoofde 
van zijn functie over informatie beschikt/kan beschikken die voor derden interessant 
is/kan zijn. Bovendien zijn hierin gradaties in risico's te onderkennen. Het mag toch 
langzamerhand een algemeen bekend feit worden verondersteld, zeker voor politie-
mensen, dat schietverenigingen, sportscholen en fitnessclubs ook cen meer dan mo-
dale aantrekkingslcracht uitocfenen op criminelen. Met andere woorden, de risico's 
die de politie hier bedreigen zijn groter dan die welke hij loopt in de oudervereniging 
van de kinderspeelplaats. Desondanks is opmerkelijk hoe vaak deze sportlocatics nog 
in de dossiers voorkomen. 

In de derde plaats kan de politiefunctionaris zich ongemerkt in een veel ongemakke-
lijker positie bevinden, dan hij redelijkerwijs behoeft aan te nemen. Floe moet een 
diender immers weten of de persoon op de bank naast hem daar nu toevallig terecht 
is gekomen, of dat deze gestuurd wordt door het criminele circuit? Dit speelt a forti-
ori in het grijze gebied. Dezelfde grijze ruimte wordt hier immers bevolkt door bona-
fide en malafide personen tegelijk. De ongewisheid van eel) en ander is fnuikend. 
Wie de informatie precies ontvangt, is onvoorspelbaar. En bovendien gaat het in de 
praktijk vaak niet zozeer om een bewuste mededeling van harde en formeel geregis-
treerde gegevens, als wel om (een reeks) van toevallige loslippigheden en vage `grij-
ze-veld'-achtige informatie. In hocverre een buitenstaander deze informatie bewust 
oppikt, combineert, `veredele en vervolgens verder gebruikt, is veel mcer afhanke-
lijk van de alerthcid en de opzet van de buitenstaander dan van de betrokken agent. 
De politieagent zal zich in lang niet alle gevallen zelfs maar realiseren dat hij lets ge-
zegd heeft en wat dat dan wel precies is geweest. 

Door verschillende gesprekspartners wordt dan ook benadrukt dat informatie-uitwis-
seling in deze grijze sfeer niet te voorkomen is. Het tcgengaan ervan is slechts moge-
lijk langs twee wegen. 
In de eerste plaats via een beroep op de loyaliteit en esprit de corps van politiemede-
werkers naar de politieorganisatie toe. De sociale banden met de politieorganisatie 
moeten als het ware permanent (blijven) prevaleren boven andere banden, althans 
zeker voorzover het om informatie over het politiewerk gaat. En de politieman moet 
zich blijvend hiervan bewust zijn. 
In de tweede plaats plaatsen veel gesprekspartners deze problematiek in het kader 
van een integriteitstraject. `Gewoon het her/maid hameren op het besef "waar zijn 
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we wel voor, en waarvoor niet"'. De (aard van de) regelgeving zou er hierbij niet 
veel toe doen. Verschillende gesprekspartners constateren echter dat de integriteits-

opvatting van de toevallig passerende ambtenaar' nog wel eens wil varieren, en dat 
niet op alle afdelingen hieraan ook voldoende aandacht wordt besteed. 

Enkele gesprekspartners spreken er hun zorg over uit dat in hun ogen de interne loy-
aliteit aan de politieorganisatie in vergelijking met vroeger aanmerkelijk is verzwakt. 
Tolitiewerk is steeds meer een normale baan van negen tot viff geworden', zo wordt 
gesteld, en politiemensen doen er ook steeds meer naast. Over het voorkomen en 
voorkOmen van dit soort `grijze' informatielekken is men dan ook somber gestemd. 

9.4.3 Verwevenheid op grond van het old boys-netwerk 

De verwevenheid in/met het old boys-netwerk is binnen de politiewereld een veelbe-
sproken onderwerp. 'Old boys-networks' kunnen in dit verband worden omschreven 
als 'informal communication networks through which (classified) information is pas-
sed on'.' Een old boys netwerk ontleent haar betekenis dus in de eerste plaats aan 
het feit dat het een informeel informatiekanaal is waarin vertrouwelijke informatie 
wordt doorgegeven. Met andere woorden, er is niet zoiets als een formele informatie-
structuur waarbinnen de uitwisseling formeel is gereglementeerd. Kenmerk is juist 
dat het de formele kanalen ontgaat. In de tweede- plaats betreft het geen open net-
werk, maar een beperkte, besloten kring van deelnemers, de zogenaamde old boys. 
Compartimentering tussen degene die tot de informele informatie gerechtigd zijn, en 
zij die hiertoe geen toegang hebben, is zeker zoveel de betekenis van een dergelijk 
informeel netwerk. Deze informele compartimentering staat haaks op de fori -nele 
compartimenteringen die bij voorbeeld organisaties en reglementen beogen. • 

In de politiewereld wordt de term old boys netwerk meestal gebruikt om de informe-
le kanalen tussen politiemensen mee aan te duiden, waarbij de term vooral doelt op 
de uitwisselingsrelatie tussen huidig politiepersoneel en de voormalige politiemensen 
die nu werkzaam zijn bij andere instanties. Dit gebruik van de term is echter te be-
perkt. De term old boys netwerk kan evengoed worden gebruikt voor personen die 
elkaar uit vroegere onderwijs- (dispuut) of legersituaties kennen, of die bij voorbeeld 
nu nog een gezamenlijk verenigingsleven delen (Rotary, Lions, en dergelijke). Lei-
dinggevenden onder de politiemensen zullen in voorkomende gevallen (ook) van dit 
laatste segment deel uitmaken. Inzoverre vertoont het begrip ook een zekere overlap 

1 Hollingsworth, M. & R. Norton-Taylor, Blacklist. The inside story of political vetting, London 1988. 
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met de `verwevenheden' die eerder zijn besproken [sportscholen, culturele verenigin-
gen (etniciteit) en dergelijke]. 

Opgevat in de beperkte betekenis waarin het in de politiewereld gangbaar is, heeft 
het voornamelijk betrekking op de verwevenheid van agenten en ex-agenten die 
werkzaam zijn bij andere instanties, en in het bijzonder de beveiligingsindustrie en 
de particuliere recherche. De verwevenheid kent twee aspecten: een personele ver-
wevenheid en een functionele verwevenheid. I  

Personele verwevenheid 
Het klassieke beeld tot en met de jaren '70 is dat van een diender die gedurende zijn 
gehele politieloopbaan verbonden is aan een korps, en die daarbinnen doorgaans ook 
langdurig werkzaam is binnen een en dezelfde ploeg agenten. De interne groepsco-
hesie is groot, en het is oak allerminst ongebruikelijk dat collega's buiten werktijd 
nauw met elkaar optrekken. De doorsnee houding ten opzichte van de burger/buiten-
wereld is op afstand. En oak de contacten tussen de verschillende korpsen (gemeen-
tepolitie, rijkspolitie) en met de bijzondere opsporingsdiensten (HOD, AID en derge-
lijke) blijven op het niveau van de doorsnee diender doorgaans relatief gering. In 
sommige opzichten laat zich deze verhouding tussen deze diensten en afdelingen 
eerder concurrerend en antagonistisch te noemen. Samengevat: de formele en infor-
mele compartimentering van inforrnatie vallen in dezelfde groep collega's samen. 
In de jaren '70 en - vooral - '80 treedt echter een personele pull-factor. Door nieuwe 
potentiele werkgevers wordt aan politiemensen getrokken. Dit betreft enerzijds bij-
zondere opsporingsdiensten (sociale recherche, OAK en dergelijke); anderzijds een 
geheel nieuwe privaatrechtelijke bedrijfstak, namelijk die van de particuliere rechts-
handhaving (beveiliging, recherche). Als gevolg van deze personele pull-factor ver-
ruilen verschillende politiemensen uit de oude ploeg de politic voor een andere 
werkkring. Hun oude contacten blijven daarbij echter in stand. 

Functionele verwevenheid 
In de loop van de jaren '80 treedt ook een tweede functionele pull-factor op die 
agenten naar buiten trekt. Met name sinds de beleidsnota Samenleving en Criminali-
teit halverwege de jaren '80, wordt van politiemensen een andere wijze van hand-
having verwacht. De samenwerking met derden (publiek en particulier) komt voorop 
te staan. De intern gerichte blik wordt vervangen door een externe blik en het cre-
eren van vormen van samenwerkingsverbanden. Men gaat kortom `verplicht netwer- 

1 A.G.P. van Ruth, Privatisering in de Strafrechtspleging, in: Juridisch en fiscaal Tijdschrift Privatise-
ring, jg. 2, nr. 7, 6 september 1995. 
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ken'. Een en ander vindt zijn formele legitimatie in het algemene beleid van 'de' 
criminaliteitsbestrijding, en ieders functionele rol hierin. 

Informele compartimenteringen 
Zo ontstaat aan het eind van de jaren '80/begin jaren '90 twee niveaus van old boys-

informatienetwerken: in de eerste plaats het personele netwerk van de `echte' old 

boys uit de oude ploeg; in de tweede plaats het functionele old boys-netwerk opge-
bouwd uit de noodzaak van de (vernieuwde) uitoefening van de politietaak. Aldus 
ontstaan twee informele informatie-compartimenten waarin (het optreden van) dien-
ders en niet-dienders nauw met elkaar verstrengeld raken. Beide compartimenten 
staan op zich los van wat eerder is beschreven als het gezamenlijk politiege/uid. De 
laatste kring is ruimer. 

Beide informele compartimenten blijken in veel gevallen sterker te zijn dan de for-
mele waterscheidingen. Dit geldt zowel voor de informatie-uitwisseling binnen de 
politieorganisatie als de informatie-uitwisseling die de grenzen van de politieorgani-
satie overschrijden. Zo komt ondermeer uit het KURAS-dossier naar voren dat gedu-
rende een bepaalde periode de communicatie binnen de RCID Utrecht te leiden heeft 
gehad van interne (informatie)-tegenstellingen en dat men soms heeft nagelaten om 
behoorlijk met elkaar te communiceren. Tegelijk heeft dit leden van de RCID 
Utrecht er niet van weerhouden om wel vaste contacten met externe `collega's als de 
KURAS/R.V.V.L.-combinatie te onderhouden. Dit beeld is overigens niet specifiek 
voor KURAS: in het huidige onderzoek zijn meer voorbeelden van zulk gedrag aan-
getroffen. 

Informele informatiemacht 
Een dergelijke informele compartimentering kan tot het ontstaan van een aanzienlij-
ke en ongecontroleerde informatiemacht aanleiding geven. Aan de hand van het KU-
RAS-dossier kan deze informatiemacht worden geschetst (figuur 9.1). Bij KURAS is 
sprake geweest van een bestendige stroom van informatie die griezelige' (OvJ in de 
KURAS-zaak) proporties heeft aangenomen. KURAS is in haar hoogtijdagen hier-
door in staat gebleken, zo schrijft de OvJ in zijn requisitoir, om een willekeurig per-
soon volstrekt door te lichten (bij uitkeringsverstreklcers, de belastingdienst, de H-
OD, de politie, de CID, etcetera), en wel door die willekeurige persoon door allerlei 
persoonsregistraties te (laten) halen. En voor die informatie wordt dan betaald en/of 
wederdiensten verstrekt in de vorm van andere informatie: dit alles in het kader van 
een commercieel gebruik en voor commerciele doeleinden. 
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Figuur 9.1 Contacten van KURAS 
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Recente tegenbeweging 
Sinds 1993/1994 is geleidelijk een tegenbeweging ontstaan. Sindsdien is, aldus ge-
sprekspartners, geleidelijk het besef doorgedruppeld dat dergelijke vormen van onge-
limiteerde samenwerking met derden tot ongewenste effecten leidt. 
Het ontstaan van dit besef wordt door sommige gesprekspartners geweten aan de 
schokeffecten van de achtereenvolgende schandalen en onderzoekscommissies. De 
zuiverheid van politie- en justitieoptreden zou hierdoor weer hoog op de agenda 
terecht zijn gekomen. Anderen wijzen in dit verband op het inherente 'zelfreinigend 

vermogen van de politie' dat herhaaldelijk de kop opsteekt. 
Hoe het ook zij, verschillende gesprekspartners zijn van mening dat de hoogtijdagen 
van het old boys-netwerk voorbij zijn. Eerdere situaties waarbij politiemensen activi-
teiten van/voor de politie openlijk financieren met gelden afkomstig van particuliere 
samenwerkingsrelaties (tipgelden, adviezen, en dergelijke), doen zich heden ten dage 
niet veel meer voor. 



Enkele respondenten geven nadrukkelijk aan ook niet meer met particuliere recher-
chebureaus te willen samenwerken, en ook de informele informatie-uitwisseling met 
deze partijen absoluut niet meer te tolereren. Dit berust in hun visie op twee erva-
ringsargumenten. In de eerste plaats wordt gesteld dat 'de particuliere recherche er 
uiteindeltjk toch voor kiest om particulier te bltjven, en je gaat geen informatie weg-
zetten btj particulieren' . In de andere ervaring willen particuliere recherchebureaus 
uiteindelijk alttjd informatie terug. Omdat dat niet kan is het beter om maar geen 
enkel contact met hen te hebben' Een respondent is hierbij wel zo openhartig om te 
erkennen dat het van hem weliswaar niet mag, maar dat hij natuurlijk geen zicht 
heeft op het felt of dit daadwerkelijk niet meer voorkomt. Dergelijke informatie 
komt lang niet altijd, en meestal niet, bij de lijnfunctionaris terecht, aldus deze res-
pondent en lijnfunctionaris. 

9.5 Signalering en afdoening 

De gevallen die in dit hoofdstuk aan de orde zijn, worden op verschillende manieren 
gesignaleerd. Een grote lijn is hierin niet te onderkennen. Signalering vindt plaats 
door toeval, door collega's, in onderzoek, via signalering van buitenaf (andere dien-
sten, burgers), enzovoort. Wel is opvallend vaak ook hier sprake van signalering in 
telefoontaps. 

Incidentele gevallen 
De incidentele signalen betreffen doorgaans vrij a-typische gevallen. Deze worden 
per toeval of door een combinatie van omstandigheden meestal gesignaleerd (zie ook 
vorig hoofdstuk). 
Het onderzoek en de afdoening ervan varieert, naargelang de mogelijkheden en be-
vindingen. Vrij vaak komt men met onderzoek niet ver. Doorgaans is sprake van een 
afdoening die blijft hangen in termen van: `niet aangetoond is kunnen worden', 'alert 
blijven', `naiviteie, en disciplinair-organisatorische maatregelen als berisping, en 
(tijdelijke) inhouding van salaris en/of overplaatsing. 

Structureel oninzichtelijk gedrag 
Wat betreft de meer structurele gevallen zal duidelijk zijn dat oninzichtelijk gedrag 
vooral door de directe collega's en de leidinggevende wordt gesignaleerd. Eerder is 
hierover reeds gesproken. De bereidheid van de collega's om dit gedrag aan de orde 
te stellen en aan te pakken is hierin doorslaggevend. 
Het onderzoek en de afdoening van dit soort zaken blijft doorgaans op afdelingsni- 
veau. Meestal betreft het kleinere ingrepen van de lijnchef als een `stevig' gesprek 
met betrokkene of een berisping. Soms komt het ook tot concrete `adviezen' en af- 
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spraken inzake het gedrag van betrokkene in de toekomst. Een voorlopige coaching 
door meer ervaren collega's of een brigadier staat ook op de rol. Indien betrokkene 
echt niet te handhaven is, volgt meestal een overplaatsing: ook in de gevallen waarin 
betrokkene zelf onschuldig is gebleken. 

Onverantwoordelijk gedrag 
Onverantwoordelijk gedrag wordt duidelijk zwaarder opgenomen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt, aldus de gesprekspartners, naargelang de vraag: 
- of het wangedrag enigc relatie heeft met de informatiehuishouding van de politie: 

indien dit het geval is wordt betrokkene direct aan die informatiehuishouding 
onttrokken of de toegang daartoe beperkt; en naargelang de vraag 

- of betrokkene het wangedrag zelf meldt of dat dit uit andere bron komt. Herhaal-
delijk blijkt dat het eerste als positief argument wordt aangegrepen om aan te 
nemen dat betrokkene kennelijk zijn verantwoordelijkheden (nog) wel weet te 
nemen en alleen maar tijdelijk is ontspoord. In deze gevallen blijft de lijnafdoe-
ning beperkt tot een hulpverlenings- en functioneringstraject. Indien betrokkene 
zijn wangedrag niet zelf meldt wordt daarentegen vrij snel aangenomen dat be-
trokkene ook niet meer te handhaven is. In deze gevallen wordt een functione-
ringstraject opgestart en doorgaans toegewerkt naar ontslag. In vrijwel alle geval-
len blijft het onderzoek en de afdoening op het niveau van afdeling of district. 

Verwevenheid: de signalering 
Gevallen van verwevenheid worden niet gauw `formeel' gesignaleerd. Met andere 
woorden, men voelt of `weee doorgaans wel dat er iets niet klopt, en anders doet het 
geruchtencircuit hierin zijn werk wel. Maar het komt niet gauw tot een formele mel-
ding van de onregelmatigheden. De belangrijkste hinderpalen in dit verband zijn vier 
in getal. 
Allereerst is het voor veel politiefunctionarissen toch een van de `onzen' waar het 
om gaat. Familie, vrienden, 'old boys': men ervaart het in alle gevallen als moeilijk 
om hiertegen een objectieve houding aan te nemen. En voorzover men dat al doet, 
wil men toch vaak de collega's niet in de problemen helpen of voor het hoofd stoten. 
Hierdoor wordt de bestaande informele compartimentering en informatie-uitwisse-
ling ook door de directe collega's gedeeld, of op zijn minst getolereerd. Zoals e'en 
respondent het uitdrukt: `zolang het voor iedereen op het district vrij normaal is dat 
een ex-collega dagelijks op het bureau komt, en sommigen niet eens weten dat deze 
niet nicer voor de politie werkt, warden hierbij ook geen vraagtekens gezer. 

Een tweede factor voor wat betreft de old boys-netwerken is, dat deze in de praktijk 
vaak samengaan met vrij hechte subculturen binnen de politie. Voorzover in dit 
onderzoek is kunnen nagegaan gaat de nabijheid van een particulier recherchebureau 
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vaak ook gepaard met een min of meer hechte, (resterende) groep collega's binnen 
de reguliere politie. Het betreft een groep die als het ware in tweeen is gesplitst. 
Signalering, onderzoek en afdoening worden dan gehinderd door de geslotenheid, de 
interne cohesie en de (informatie)-dominantie van de (rest)groep bij de politie. De 
direct-betrokkenen zitten er doorgaans al vrij lang en vervullen bovendien de voor 
informatie-uitwisseling belangrijkste functies, namelijk de direct-leidinggevende 
middenfuncties tussen uitvoering en (hogere) leiding in. De korpsleiding ontvangt 
hierdoor weinig tot geen signalen over wantoestanden, en lcrijgt bij onderzoek vaak 
niet goed zicht op de materie. Kritische collega-uitvoerders weten vaak niet tot wie 
men zich moet wenden en wie men in vertrouwen kan nemen. En, indien zich al 
interne whistleblowers voordoen, wordt zo blijkt uit verschillende gevallen, dit kriti-
sche geluid niet gehoord dan wel als niet terzake doende of onbewijsbaar nogal eens 
terzijde geschoven. I  

Een derde factor bij old boys-netwerken is, dat ook nu nog soms sprake is van perso-
nele draaideurconstructies. Dit is meer dan eens het geval. Zowel uit het KURAS-
dossier als uit twee andere dossiers komt naar voren dat particuliere recherche-mede-
werkers na verloop van tijd toch weer voor de politie gaan werken. Men treedt op-
nieuw in dienst. Beter ware het te zeggen: men is wat de eigen perceptie en die van 
de collega's betreft eigenlijk nooit uit dienst weggeweest. De gezamenlijke informele 
ruimte is in stand gebleven; de formeel-organisatorische waterscheiding is van min-
der belang. 

Een vierde factor tot slot, is dat in enkele gevallen ook gebleken is dat soms weinig 
behoefte bestaat aan meer openheid en een objectief onderzoek naar wantoestanden. 
Het zal evident zijn dat dit voor degenen geldt die de informele contacten onderhou-
den. Dit geldt echter soms ook voor de collega's die hieraan niet meedoen of hebben 
meegedaan. Ook hun positie kan bij ongewenste onthullingen in gevaar komen. A 
fortiori geldt dit voor leidinggevenden die een en ander (te lang) hebben getolereerd. 
Het bagatelliseren van de zaak tot een 'incident' is dan een veel gevoerde strategic. 
De incidentele agent wordt bestraft. De structurele oorzaken van zijn wangedrag 
komen niet aan het daglicht. 

1 Dit laatste fenomeen, de neiging om de boodschapper van het slechte nieuws zwart te maken, is ook 
uit de literatuur over whistleblowing bekend. Zie M.A:P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisa-

tie. Beschouwingen over aansprakehjkheid, institutioneel burgerschap en ambtehjke ongehoorzaam-
held, Zwolle: Tjeenk Willink, 1990 (diss. Leiden). 
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Venvevenheid: het onderzoek 

Indicn eenmaal echter cen ongewenste verwevenheid is gesignaleerd en tot aanpak 
hiervan wordt besloten, ontstaan problemen op een ander niveau, zo blijkt. Twee 
specifieke probleemcomplexen kunnen hier worden genoemd. Dit betreft: 
- het scheppen van voldoende waarborgen voor een objectief en onafhankelijk 

onderzoek; en 
- een drietal onderzoekstechnische aspecten. 

Het creeren van voldoende waarborgen voor een objectief en onafhankelijk onder-
zoek is niet altijd eenvoudig. In de eerste plaats omdat men bij de aanvang van het 
onderzoek meestal niet weet tot welke extensie het onderzoek kan uitdijen. Men 
weet doorgaans niet wie erbij betrokken zijn, en 'hoe de hazen gaan !open'. Het 
samenstellen van een onderzoeksgroep die en geheel onafhankelijk en goed inge-
voerd is, is dan geen sinecure. Vertakkingen van de old boys bevinden zich vaak 
door het gehele korps heen (overplaatsingcn, gezamenlijke bijeenkomsten en derge-
lijke). Mensen van buiten missen weer de persoonlijke contacten die noodzakelijk 
zijn om 'de juiste infommtie los te krijgen. In de tweede plaats is het soms ook een 
probleem om de objectiviteit tijdens het onderzoek te blijven waarborgen. Het gaat 
om (ex)-collega's, hetgeen - zo wordt aangegeven toch net jets anders is dan een 
gewoon onderzoek. Het is soms niet te voorkomen dat persoonlijke fricties en voor-
keuren in het onderzoek een rol gaan spelen. Wordt agent A nu beschadigd omdat 
agent B een bloedhekel aan hem heeft, of is een en ander echt het geval? En hoc 
slaagt een rechercheur erin een voormalige agent met wie hij wellicht heeft samen-
gcwerkt `objectief te verhoren over omstandighcden, waaraan hij vroeger wellicht 
ook op de hoogte is geweest? Deze problematiek is op verschillende plaatsen in dit 
onderzoek aangetroffen. 

Naast de objectiviteit en onafhankelijkheid zijn er nog drie onderzoekstechnische 
aspecten van belang. Dit betreft allereerst het felt dat het om langjarige voortkabbe-
lende situaties gaat waarbij informatie over en weer vliegt, en waarin allerminst 
eenduidig wordt vastgelegd wie nu wat precies en wanneer heeft gezegd. Kortom: 
een voldoende identificcerbare aanduiding van de verstrekte informatie is moeilijk te 
verkrijgen en doet een groot beroep op het geheugen. I  
Een tweede factor is dat ook gedurende de loop van het onderzoek informatie over 
een weer wordt uitgewisseld, en dat lang niet alle kanalen waarlangs dit geschiedt in 
beeld komen/zijn. Een ervaren rijksrechercheur omschrijft dit als den van de moei- 

I Over de geringe betrouwbaarheid van het geheugen: zie HEM. Crombag, P.I van Koppen en WA. 

Wagenaar, Dubieuze zaken. De psycho/ogle van het strafrechtelijk bewijs, Amsterdam/Antwerpen: 

Contact 1994. 
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lijkste kanten van het werk: het compartimenteren van een intern onderzoek in de zin 
dat het `oude wtjven'-circuit de informele informatiekanalen niet tussentijds verlegt, 
wijzigt of blokkeert, en dat onderlinge contacten het onderzoek niet frustreren. 
Een derde en laatste factor heeft specifiek te maken met het wetboek van strafvorde-
ring. Om informele informatie-uitwisseling op het spoor te komen zijn zaken als 
telefoontaps en huiszoekingen onontbeerlijk. Art. 272 Wetboek van Strafrecht stelt 
op de schending van ambtsgeheimen echter een maximale strafsanctie van een jaar. 
Op de actieve omkoping van ambtenaren door derden - in casu leden van een exper-
tisebureau - staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar. Een telefoontap kan 
ex art. 125g Wetboek van Strafvordering echter alleen worden aangesloten voor 
misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten I  en is in zo'n geval dus niet 
mogelijk. De mededelingsplicht van telefoonbeambten (art. 125f Sv) is eveneens niet 
van toepassing. En ook een huiszoeking behoort cfr art. 97 niet tot de mogelijkhe-
den. Dit alles brengt mee dat de opsporing van dit soort van informatie-uitwisseling 
ernstig wordt bemoeilijkt. Voor alle duidelijkheid dient hierbij wel te worden ver-
meld dat een en ander anders ligt bij corruptie, althans in geval een van de ambte-
naren steekpenningen aanneemt en daarbij handelt in strijd met zijn plicht (art. 363 
Sr; maximale strafsanctie vier jaar). Maar dit is op voorhand niet altijd duidelijk. 
Bovendien moet de ambtenaar hiervoor ook daadwerkelijk in strijd met zijn plicht 
handelen. Op het aannemen van steekpenningen zonder dat dit laatste het geval is, 
staat weer een maximale strafsanctie van drie maanden. Kortom, het onderzoek naar 
de informele informatie-uitwisseling waarbij de informatieverstrekking voorop staat 
en van mogelijke corruptie en passieve omkoping (althans nog) niet is gebleken, 
wordt ernstig gehinderd door de voorwaarden die het Wetboek van Strafvordering 
aan de uitoefening van bevoegdheden stelt. 2  

Verwevenheid: de afdoening en aanpak 
Informele verwevenheid waarbij van corruptie of omkoping geen sprake is, worth 
veelal disciplinair afgedaan. Berispingen, (tijdelijke) salarisverminderingen, voor-
waardelijk en onvoorwaardelijk ontslag zijn bier de belangrijkste wijze van afdoen. 
In enkele gevallen, bij voorbeeld in het KURAS-dossier, komt het tot een transactie. 
In andere dossiers wordt wegens onvoldoende strafrechtelijk bewijs de zaak weer 
geseponeerd. 

De gesprekspartners zijn echter van mening dat dergelijke verwevenheid veeleer in 
de kiem moet worden gesmoord. Afdoening achteraf is minder zinvol, en dient hoog- 

1 Voor deze gevallen: zie art. 67 e.v. strafvordering. 
2 In de KURAS/RVVL-zaak heeft men in eerste instantie dan ook geen telefoontap verkregen op de 

telefoons van KURAS, maar heeft men dit alleen kunnen oplossen doordat hier ook sprake is geweest 
van een GAK-opsporingsambtenaar die zich door KURAS heeft laten omkopen (passieve omkoping 
dus). 
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stens een voorbeeldfunctie. Verschillende suggesties worden hiervoor gedaan, zowel 
aan de kant van de politie als aan de kant van derden/recherchebureaus. Aan de zijde 
van de politie betreft het maatregelen: 
- ter voorkoming van het ontstaan van old boys-netwerken en subculturen met een 

(te) grote interne cohesie (overplaatsing, roulatie, maatregelen in de sfeer van de 
direct-leidinggevenden en dergelijke); 

- ter vergroting van de dagelijkse openheid en transparantie op de afdelingen (con-
trole, cultuur van verantwoording afleggen, en dergelijke); 

- ter verhoging van de integriteit en het risicobesef bij politiemensen; 
- maatregelen in de informatiehuishouding (kanalisering van informatieverstrekking 

aan derden, aanwijzen van enkele alleen-verantwoordelijken, en dergelijke); en 
- maatregelen in de arbeidsrechtelijke sfeer die de personele overstap en de draai-

deur-constructie van/naar derden bemoeilijken (anticoncurrentie-bedingen, beper-
king deeltijdwerk in combinatie met een verbod op bepaalde nevenwerkzaamhe-
den, enzovoort). 

Aan de zijde van de buitenwacht - de recherchebureaus - wordt ondermeer gedacht 
aan: 
- certificering van recherchebureaus; 
- voorwaarden in de vergunningensfeer; en 
- screening van toegelaten functionarissen in de sfeer van beveiliging en onderzoek. 
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10 Initiatieven vanuit de politie richting grijs gebied 

10.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de informatie-uitwisseling tussen politie en BOD'en met 
de grijze sector waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor totstandkoming bij de 
politie of de BOD'en gelegd kan worden. Het zijn hier dus politie- of BOD-functio-
narissen die het initiatief nemen tot de informatie-uitwisseling of die bier de regie 
voeren. 
De indeling van het hoofdstuk is conform de voorgaande. Paragraaf 10.2 is gewijd 
aan de dossiers en het dossieronderzoek. Paragraaf 10.3 beschrijft de voornaamste 
vormen van informatie-uitwisseling die in de respectieve delen van het onderzoek 
zijn aangetroffen. Paragraaf 10.4 onderwerpt deze vormen aan een nadere analyse. In 
paragraaf 10.5 komt de signalering en afdoening aan de orde. 

10.2 Dossiergegevens 

Omvang 
Van actieve verstrekkingen van informatie naar het grijze gebied zijn slechts zeven 
dossiers aangetroffen. Vijf dossiers zijn bij de reguliere politie aangetroffen. Een 
dossier is bij een bijzondere opsporingsdienst, en nog eens een bij de rijksrecherche 
aangetroffen. 

Afdoening 
De stand van zaken ten tijde van het onderzoek weerspiegelt de problematiek van de 
`grijze' verstrekkingen. Alle zaken zijn aan onderzoek onderworpen (geweest). De 
afdoening is als volgt. 
- Een geval is nog in onderzoek. Afdoening stagneert bier omdat de enige getuige - 

een junk - zwervende is en niet eenvoudig te detecteren blijkt. 
- In een aantal gevallen blijft ook na onderzoek onduidelijk wat nu precies is ver-

strekt en of de verstrekte informatie te betitelen is als verstrekking van vertrouwe-
lijke politie-informatie. In deze gevallen - vier zaken met vijf politiemensen - 
wordt de zaak na onderzoek afgelegd. Er volgen geen maatregelen. 

- In de overige twee zaken wordt na onderzoek wel duidelijk dat vertrouwelijke 
informatie naar buiten is gekomen. In deze zaken - twee zaken met drie politie-
functionarissen - worden de volgende maatregelen genomen. Een politiefunctiona- 
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ris vertrekt vrijwillig met vervroegd functioned leeftijdontslag. Uri politieman 
wordt schriftelijk berispt. De andere ziet zijn jaarlijkse vakantie met vijf dagen 
bekort en gaat in op een transactieaanbod van het Openbaar Ministerie. 

Inhoudeltjke typering 
De aangetroffen dossiers zijn op zich gering in aantal. Dit maakt het niet goed moge-
lijk om enkel op deze basis tot een adequate inhoudelijke typering te komen. Mede 
op basis van de informatie verzameld in de vraaggesprekken blijken de aangetroffen 
incidenten echter alsnog in te delen in drie hoofdvomien met een wat structureler 
karakter. Deze worden in de nuvolgende paragraaf verder besproken. 

10.3 Vormen 

In dit segment zijn drie hoofdvormen met cen wat structureler karakter te onder-
scheiden. Het betreft: 
I. de incidentele verstrekking van politieinformatie door vergaande slordigheden 

in de dagelijkse routines en doordat politiemensen bij voorbeeld onderling hun 
mond voorbijpraten; 

II. de incidentele verstrekking van informatie door de politic op het grensgebied 
van de hulpverlening; en 

III. de verstrekking van informatie door politiemensen in het kader van opsporings-
' of recherche-achtige activiteiten. 

De laatste variant (III) valt weer uiteen in twee subgroepen: 

Ma. het incidenteel 'cloorlekken' van politie-informatie tijdens concrete onderzoeks-
activiteiten; en 

IIIb. de uitwisseling in het kader van meer structurele contacten met informanten uit 
het grijze circuit. Deze laatsten zijn tweeledig van aard. Het betreft semi-perma-
nente contacten waarbij sprake is van het `regulier' runnen van informanten uit 
het grijze circuit. En het betreft de inschakeling of het gebruikmaken van grijze 
informanten om de particuliere mogelijkheden van deze informanten te kunnen 
aanwenden. 

In de nuvolgende paragraaf (10.4) wordt op deze hoofdvormen nader ingegaan. 



10.4 Analyse 

10.4.1 Slordigheden 

Onhandigheden, slordigheden, loslippigheden, gebrek aan accuratesse wat betreft de 
beveiliging: ook in dit segment vormen deze factoren een permanente bron van 
informatieverstrekking - of beter gezegd: van politielekken. In eerdere hoofdstukken 
is hieraan reeds aandacht besteed. 
Het betreft hier soms ook politiemensen die uit hoofde van hun functie beter zouden 
moeten weten. In kader 10.1 worden twee voorbeelden gegeven. 

Kader 10.1 - Onprofessioneel gedrag 

- Een oudere politieman neemt het met de algehele veiligheid niet meer zo nauw. Htj gaat 

onzorgvuldig om met interne onderzoeken. Laat dossiers open en bloot achter. En noemt in 

een gesprek met collega's ook nog eens de namen van een aantal politie-surveillanten waar- 
tegen een onderzoek naar steunfraude loopt. Een collega meldt dit gesprek. De .  politieman 
vertrekt met vervroegd functioneel leeftijdsontslag. 

- Een voormalige chef vertelt aan de huidige chef van een agent dat er een onderzoek naar 

deze agent loopt. De huidige chef vertelt dit weer door aan de collega. De drie mannen 
kennen elkaar uit een vroeger werkverband reeds geruime ttjd. De vroegere chef wordt 

schriftelijk berispt, de huidige chef ziet zijn jaarltjkse vakantie met viff dagen bekort en gaat 
in op een transactie van het Openbaar Ministerie. 

In beide gevallen betreft het politiemensen waarbij men op grond van hun functie en 
ervaring mag verwachten dat zij zich bewust zijn van de gevoeligheid van de materie 
en van hun ambtelijke verplichting hierover te zwijgen. Desondanks gaat men in de 
fout, waarbij in het laatste geval nog eens kan worden gewezen op de informele 
compartimentering binnen het old boys-netwerk. Voormalige collega's kletsen ge-
woon door: ook in het geval dat beiden leidinggevende functies hebben en beter 
zouden hebben moeten weten. 

10.4.2 Hulpverlening 

De politie heeft niet alleen een handhavings- en opsporingstaak, maar ook een hulp-
verleningstaak jegens de burger. Deze hulpverleningstaak vindt haar grondslag in de 
wet (art. 2 Pw). Deze hulpverlening betreft doorgaans twee niveaus: de fysieke hulp-
verlening (behoeftige of gebrekkige personen helpen/ondersteunen), en de informa- 
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tieve hulpverlening ofwel het verstrekken van informatie. Met name politiefuncties 
en -afdelingen met veel burgercontacten (balie, surveillance, wijkagent, vreemde-
lingendienst, en dergelijke) zullen nogal eens gauw verzoeken van burgers om infor-
matie krijgen. En de betreffende agenten zullen het ook als hun taak zien deze ver-
zoeken zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Het grensgebied tussen hulpverlening en onrechtmatige verstrekking van informatie, 
vormt voor veel politiemensen een probleem, zo blijkt. In lang niet alle gevallen is 
op voorhand duidelijk of de informatie wel verstrekt mag/kan worden, en zo ja, tot 
hoever dit dan mag gaan? Met andere woorden, er is sprake van een `grijs' gebied 
van informatie, waarvan de vertrouwelijkheid niet op voorhand vaststaat en waarbij 
het dus niet duidelijk is of hierover gepraat mag worden. En indien gepraat wordt is 
voor een (objectieve) buitenstaander achteraf niet meer goed vaststelbaar, of en tot 
hoever de informatieverstrekking is gegaan, en of hierbij sprake is geweest van in-
formatieverstrekking die vermoedelijk beter achterwege had kunnen blijvcn. Voor-
beelden hiervan vindt u in kader 10.2. 

Kader 10.2 - Advisering 

- Een politiernan van de vreemdelingendienst zou informatie aan vreemdelingen verstrekken. 

Na onderzoek bliffi onduidelijk of dit vertrouwelijke politic-informatie is geweest of niet. De 

zaak word! opgelegd. 

- Een agent adviseert een illegaal eerst een advocaat te nemen voor hi) zich bij de Vreemde-

lingendienst aanmeldt. De zaak wordt na onderzoek opgelegd. 

- Een politieman geeft informatie door aan derden. Na onderzoek blijkt eveneens niet duide-

lijk te zijn of er sprake is van gevoelige politic-informatie. De zaak wordt opgelegd. 

Hulpverlening in de vonn van informatieverstrekking neemt in de praktijk vaak die 
vormen aan die betrekking hebben op dit grijze gebied van wel/niet vertrouwelijk, 
wel/niet rechtmatigheid van verstrekking. In veel gevallen zullen de vragen aan Ile 
politic immers betrekking hebben op (het overbrengen van) juridische en bureaucra-
tische vaardigheden. Welke wettelijke regeling is van tocpassing? Bij welke instantie 
diem men zich te vervoegen (verwijsfunctie)? Welke procedure moet men hierbij 
volgen? Welke alternatieven zijn mogelijk? Enzovoort. Het voorbeeld van de bewus-
te agent die een illegaal adviseert om eerst een advocaat te nemen en vervolgens 
daarna pas naar de vreemdelingendienst te stappen, is illustratief. Dit is het type vra-
gen dat een agent vanuit de burgerij kan verwachten. Het wijzen op bureaucratische 
vaardighecien mag cian vanuit de positie en taakuitoefening van de vreemdelingen-
dienst of de politie misschien wat merkwaardig en wellicht als not done overkomen. 
Vanuit de positie van de agent als hulpverlener is dit op zich nog niet als onrechtma- 
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tig te kwalificeren. Het betreft immers geen vertrouwelijke informatie. En de agent 
vertelt ook niets meer dan wat de gemiddelde burger zelf zou kunnen verzinnen. 
Desondanks zullen veel politiemensen bij dit advies toch de nodige vraagtekens zet-
ten. Het is toch niet de taak van de politie om mensen bureaucratische vaardigheden 
bij te brengen die in het algemeen ten doel hebben effectief overheidsoptreden te 
bemoeilijken, zo zullen velen zich afvragen? Wellicht niet, maar dit maakt het nog 
niet altijd onrechtmatig. 

Vervolgens schuilen er problemen in de vraag tot hoever de individuele agent advie-
zen mag geven op terreinen waar hijzelf, bij voorbeeld uit hoofde van zijn functie, 
bij betrokken is. Mag een agent op terreinen waar hij/zij niet rechtstreeks bij betrok-
ken is verder gaan dan op terreinen waarbij zulks wel het geval is? Met andere woor-
den, in het genoemd voorbeeld: mag een willekeurige agent dit advocaat-advies wel 
verstrekken en een medewerker van de vreemdelingendienst weer niet? En mag een 
medewerker van de vreemdelingendienst adviseren om eerst terug over de grens te 
gaan en vervolgens langs een andere, bureaucratisch meer succesvoller, weg het land 
weer binnen te komen? Het zal duidelijk zijn dat een en ander op voorhand niet al-
tijd eenduidig is. Er is sprake van een gebied van `grijze' informatie die door agen-
ten nu eens wel dan weer niet verstrekt wordt. En veel politiefunctionarissen zullen 
de grenzen tussen wat kan en niet kan anders trekkeri. 

In het huidige tijdsgewricht, zo melden gesprekspartners, speelt deze problematiek 
bovendien sterker dan in het verleden. Zij wordt namelijk mede aangewakkerd door 
de bestendig gevolgde beleidslijn van de (rijks)-overheid en van verschillende regio-
korpsen om ',neer klantvriendeltjk te gaan werken'. Dit wil zeggen, agenten verkrij-
gen een algemene ambtsinstructie tot meer dienstverlening aan de burger. Als gevolg 
hiervan komt de politie ook meer naast de burger dan tegenover de burger te staan, 
en wordt men met een dubbele taakopdracht het veld ingestuurd: de klassieke ge-
heimhoudingsplicht ten opzichte van vertrouwelijke informatie enerzijds, versus de 
(quasi) informatiep/icht tot informatieverstrekking van niet-vertrouwelijke informatie 
anderzijds. Voor veel agenten betekent dit een mijnenveld van wel- of niet-mo-
gen/moeten. Het is in zo'n situatie op voorhand te verwachten dat agenten van tijd 
tot tijd `grijze' informatie loslaten die men beter achterwege had kunnen laten. 

10.4.3 Opsporing 

Ook tijdens opsporings- en rechercheactiviteiten kan gevoelige politie-informatie 
naar buiten komen. Dit kan zowel het incidenteel, `doorlekken' van politie-informa- 
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tie tijdens concrete onderzoeksactiviteiten (IIIa) betreffen, als het gevolg zijn van 
meer structurele contacten met informanten uit het grijze circuit (11Th). 

Incidenteel doorlekken 

In kader 10.3 worden twee gevallen van incidenteel doorlekken beschreven (IIIa). 

Kader 10.3 - Incidenteel doorlekken 

- In het kader van een onderzoek gaan twee rechercheurs hi] een hotel navragen of de be-

wuste verdachte daar heeft overnacht. Men ontkomt er hierbij niet aan ook de naam van de 

verdachte te noemen. De hotelmanager, die zelf bonafide is en die jets dergelijks ook niet 

echt dagelijks overkomt, vertelt de gebeurtenissen door aan een kennis. Deze kennis blijkt 

ook een kennis van de verdachte te zijn. De verdachte krijgt aldus Ic horen dot Cr een on-

derzoek naar hem loom, hetgeen voor hem voldoende is. Het onderzoek is 'stuk . . 

- Tijdens een verhoor met eerz verdachte onthullen twee opsporingsambtenaren de identiteit 

en de achtergronden van een dierenarts. De dierenarts komt hiervan op de hoogte en dient 

een klacht in. In her daaropvolgende onderzoek kan echter niet goed warden vastgesteld of 

de naam van de dierenarts nu door de betrokken rechercheurs te berde is gebracht of door 

de verdachte. Daarnaast is altijd in her midden gebleven of de betrokken rechercheurs wel-

licht niet ook op zoek waren naar informatie over de betreffende diererzarts. 

De beide gevallen illustreren de risico's van bepaalde vormen van informatie-inwin-
ning door de politie. 
In het eerste gcval is de recherche gericht op zoek naar informatie en kan men deze 
alleen verkrijgen door ook gericht naar individuen of zaken te vragen. je ins te 

weten wil komen, elan moet je jets vertellen. Dat vertellen doe je wel in de vragende 

vorm maar dot helpt niet altijd', zo weet een respondent te melden. Ook de verschil-
lende gesprekstechnicken die men op de recherche-opleiding krijgt aangereikt, kun-
nen dit risico niet geheel uitsluiten, zo wordt algemeen aangegeven. Vragen stellen 
betekent risico's lopen. Uiteraard is de ene agent hierin bedrevener dan de ander, 
maar geheel uitsluiten is niet mogelijk. 
Soms loopt men hierbij ook risico's zonder het zelf te beseffen. Zo is het een ge-
sprekspartner een keer overkomen dat hi j Viep te rechercheren naar Keesje, en dat 

hierdoor een ander onderzoek naar Pietje sneuvelde. Then deze (= Pietje) hoorde 

dat er vragen werden gesteld, nam deze meteen aan dat het tegen hem bedoeld was, 

ook al was dat niet zo'. Waar de verstrekte informatie belandt en ook welke gevol-
gen dit heeft, is in dit soort gevallen soms tamelijk toevallig. 
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In het tweede voorbeeld van kader 10.3 zijn verschillende aspecten interessant. In de 
eerste plaats is achteraf nooit goed vastgesteld kunnen worden wie nu precies de 
bewuste informatie naar voren heeft gebracht: de rechercheurs of de verdachte. Ach-
teraf is nog steeds niet goed vaststelbaar wat er precies is gebeurd. Het proces-ver-
baal geeft hierover onvoldoende duidelijkheid. En de verschillende gesprekspartners 
- ook die aan de politiezijde - geven hiervan uiteenlopende lezingen. Een en ander 
onderstreept nog eens dat bij informatie-uitwisseling in het algemeen de precieze 
gang van zaken doorgaans moeilijk te achterhalen is. Direct-betrokkenen hebben 
hiervan doorgaans een andere beleving en ongetwijfeld vaak ook andere belangen. 
De situatie is vergelijkbaar aan de beroemde film van A. Kurosawa, Rashomon, 
waarbij één en dezelfde moord door vier verschillende betrokkenen geheel anders 
wordt voorgesteld, afhankelijk van de beleving van het voorval, het zelfbeeld en de 
verschillende belangen die men bij de voorstelling heeft. Ook na afloop blijft ondui-
delijk wat er precies is gebeurd. 
Een tweede relevante aspect van de casus is, dat deze nog eens duidelijk maakt dat 
bij informatie-uitwisseling de onderliggende bedoeling van de uitwisseling doorslag-
gevend is. Zo is aan de ene kant te beredeneren dat de privacy van de dierenarts 
slechts toevalligerwijs is geschonden. En ook wanneer de verantwoordelijkheid hier-
voor aan de zijde van de politie is te leggen, behoeft nog slechts sprake zijn van slor-
digheid en wellicht onprofessioneel gedrag. Aan de andere kant is echter ook goed te 
beredeneren dat de agenten de bewuste dierenarts al wat langer op de korrel hebben, 
en deze zich toevallig voordoende gelegenheid aangrijpen om hierover nadere infor-
matie te verzamelen. In zo'n geval hebben we te maken met een vorm van informeel 
vóóronderzoek, waarbij in casu de risico's niet onledig zijn gebleken aan de situatie 
genoemd in het eerste voorbeeld van kader 10.3. Uiteraard staat een en ander dan 
nog los van de vraag of rechercheurs op deze wijze voor-onderzoek mogen/kunnen 
verrichten. 

Opsporing en de 'reguliere' grijze informant 
De politie 'runt' niet alleen informanten uit de onderwereld; ook min of meer (semi-) 
permanente contacten met informanten in het grijze gebied kunnen voor de opspo-
ring relevant zijn. In kader 10.4 wordt hiervan een voorbeeld gegeven. 

Kader 10.4 - Een bewuste tip 

- Bij een inval in een drugspand geeft een junk te kennen dat hij door een rechercheur over de 

naderende inval is getipt. Uit onderzoek blijkt dat de rechercheur de junk kent en soms als 

informant inzet. De rechercheur wil met de tip voorkomen dat de junk ten tijde van de inval 

aanwezig is. Deze laatste is echter niet zo snugger, en wordt daar toch betrapt. 
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Het runnen van informanten is de kerntaak van de RCID. Naast de RCID'en onder-
houden echter ook talloze andere politiefunctionarissen informele en min of meer 
(semi)-permanente contacten met hun aandachtsgebied. Variërend van de surveillan-
cedienst tot en met de regionale recherche: iedereen heeft zo wel zijn informele 
adresjes voor (nadere) informatie, zowel in de bovenwereld, het grijze gebied, als in 
de onderwereld. 
Het 'runnen' van informanten uit het grijze circuit brengt verschillende risico's voor 
ongewenste informatie-uitwisseling mee. In de eerste plaats betreft dit het hierboven 
beschreven 'gewone' risico van doorlekken. Ook bij een grijze informant zal een 
politiefunctionaris gericht vragen moeten stellen om gerichte antwoorden te verkrij-
gen. De politiefunctionaris ontkomt er hierbij niet aan om iets van zichzelf bloot te 
geven. 
In de tweede plaats zijn de risico's bij 'grijze' informanten groter en anders van aard. 
'Grijze' informanten als de onderhavige junk, blinken niet altijd uit door stabiel ge-
drag en hebben doorgaans ook andere belangen ('scoren'). Het gedrag is doorgaans 
onvoorspelbaar en ook de vraag wat ze met de informatie gaan doen. De voorspel-
baarheid van de echte onderwereld is in dit verband meestal vele malen groter. 
In de derde plaats is de waarde van de 'grijze' informant vooral gelegen in diens fy-
sieke nabijheid tot het criminele milieu. Via de informant creëert men een informa-
tiekanaal naar het criminele milieu toe. Het aldus gecreëerde informatiekanaal werkt 
echter ook naar twee kanten. De grijze informant betekent zowel de toegang tót, als 
het (potentieel) doorlek-kanaal náár het criminele circuit. Dit laatste temeer nu men 
hierbij bedenkt, dat de grijze informant soms ook afhankelijk is van het criminele 
milieu (drugs) en als informant de beschikking krijgt over politie-informatie die voor 
dat milieu weer van (financiële) waarde is. De grijze informant verhoogt hiermee 
zijn rol en status, én wordt tevens onder de (ongewenste) aandacht van het criminele 
milieu gebracht. 
In de vierde plaats ontstaan hier ook de risico's die het gevolg zijn van min of meer 
(semi)-permanente verhoudingen en relaties'. Lang(er)lopende relaties lopen altijd 
de kans te ontaarden in een zekere wederzijdse verbondenheid en afhankelijkheid 
van betrokkenen. Zeker indien zoals hier, het een vorm van informantenrunnen be-
treft die niet conform het 'formele' informantenrunnen door de RCID, geregistreerd, 
geformaliseerd én gecontroleerd is/wordt. 
In de vijfde plaats tenslotte, kan, zoals onderhavig voorbeeld ook lijkt te illustreren, 
een en ander voor de bewuste politieagent tot de nodige loyaliteitsconflicten leiden 
die de integriteit van zijn gedrag kunnen beproeven. Dit betreft niet alleen het per-
soonlijke loyaliteitsconflict tussen de informant enerzijds en de politieorganisatie 

1 Vgl. G. van Oss, De undercoveragent: problemen van normafwijking, corruptie en controle, Lelystad: 
Koninklijke Vermande, 1994. 
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anderzijds; maar ook die tussen de eigen toekomstige opsporingswerkzaamheden en 
de (opsporings)-werkzaamheden van collega's. Uit een oogpunt van eigen activitei-
ten zal men immers het lokale informatiekanaal zo lang mogelijk open willen hou-
den. In het onderhavige voorbeeld, kiest de betrokken rechercheur om deze reden 
kennelijk voor het 'aftippen' van zijn informele 'informant' tegenover het optreden 
van zijn collega's. Tegenover die collega's zal hij dan wel met een 'bijzonder goed 

verhaal' moeten komen om deze handelwijze - zonder vooroverleg - voor hen aan-
vaardbaar te maken. Immers, wat zouden zijn collega's ervan vinden indien door 
deze eigengereide handelwijze de naderende inval in zijn geheel zou worden afge-
tipt? 

Opsporing en het gebruik maken van private, informele 'bevoegdheden' 
Naast de geschetste 'gewone' variant van `informantenrunnen' bestaat nog een bij-
zondere variant. Het betreft hier de inschakeling van het grijze circuit, en met name 
van particuliere recherchebureaus, om informatie in te winnen die met gebruikma-
king van de eigen reguliere politiebevoegdheden niet of slechts zeer moeizaam ter 
tafel zou kunnen komen. In kader 10.5 worden hiervan twee voorbeelden gegeven. 

Kader 10.5 - Samenwerking met particuliere recherche 

- Een recherche-onderzoek loopt vast op de onbekende verblijfplaats van de vermoedelijke 

verdachte in het buitenland. Het slachtoffer van het misdrijf dringt aan op spoed en schakelt 

zelf een particuliere recherchebureau in. Het recherchebureau verkrijgt alle informatie en 

coaching vanuit de politie en wordt bovendien gefaciliteerd door een introductie van de 

Nederlandse politie bij de buitenlandse politiecollega's. Het recherchebureau spoort de 

verdachte tenslotte in het buitenland op. De verblijfplaats wordt doorgegeven en de ver-

dachte via de CRI formeel aangehouden. Bij de aanhouding zijn zowel de reguliere als de 

particuliere recherche aanwezig. De onderzoeksactiviteiten van de particuliere recherche 

worden betaald door de particuliere opdrachtgever. 

- Tussen een IRT en een expertisebureau worden gesprekken gevoerd over mogelijke samen-

werking bij het terughalen van gestolen auto's uit Polen. Het bureau zou de gestolen auto's 

feitelijk opsporen en terugbrengen. Het IRT zou de noodzakelijk informatie verschaffen, de 

gang van zaken coachen en het gesprekskanaal met de Poolse politie vormen. Uiteindelijk 

gaat een en ander niet door. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Het IRT kan het bureau 

niet zelf opdrachten geven en is van mening dat het ook niet verantwoordelijk kan/moet 

worden gemaakt voor alle activiteiten die het bureau verricht. En tweede wellicht belang-

rijker reden is echter dat de Poolse politie weigert gestolen auto's aan particulieren af te 

geven. Men doet dit alleen aan reguliere politieautoriteiten. 
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Aan de inschakeling van het grijze circuit liggen, aldus gesprekspartners, doorgaans 
drie factoren te gronde. In de eerste plaats richten de regelingen terzake van de pri-
vacybescherming zich vooral tot de overheid en tot overheidsorganen. Met andere 
woorden, de verschillende regelingen beperken vooral het handelen van de overheid 
(lees: in casu de politie), en in veel mindere mate (ook) het handelen van particulie-
ren. Particulieren zijn in sommige opzichten gewoon minder beperkt. 
In de tweede plaats beschikt de overheid/politie ten behoeve van haar werkzaamhe-
den over verschillende (opsporings- en onderzoeks-)bevoegdheden. Deze bevoegdhe-
den vergroten weliswaar de mogelijkheden tot informatie-inwinning bij derden, maar 
het gebruik van deze bevoegdheden is doorgaans ook strak gelimiteerd en genor-
meerd. Vergroting én normering gaan hier als het ware hand in hand. Particulieren 
beschikken - behoudens uitzonderingen - doorgaans niet over vergelijkbare of over-
eenkomstige bevoegdheden. Dit brengt echter tevens mee dat ook de normering in 
het handelen van particulieren niet op overeenkomstige wijze van toepassing. Met 
andere woorden, particulier handelen wordt aldus ook niet/minder genormeerd. 
In de derde plaats is.het handelen van overheidsorganen - behoudens uitzonderingen 
krachtens internationale verdragen en/of toestemming van de betrokken buitenlandse 
autoriteiten - doorgaans territoriaal gebonden aan Nederlands grondgebied (territoria-
liteitsbeginsel). En ook dit is niet of nauwelijks van toepassing op particulieren. 

Deze verschillen in uitgangspositie brengen mee dat op verschillende punten de posi-
tie van de particulier en in casu het particuliere recherchebureau, soms aanmerkelijk 
gunstiger is dan die van de reguliere politie. Zo mag de 'private sector allerlei be-
standen of de toegang ertoe gewoon kopen' en moet de politie 'op sommige terrei-
nen roomser dan de paus' zijn, aldus één politierespondent. De particuliere sector 
weet zo veel meer, of kan dit althans eenvoudiger te weten komen, en de overheid 
'loopt achter de feiten aan of weet gewoon niks'. 
Verder mag 'de politie nu niet langdurig observeren, de particulier wel. De politie 
mag nu geen afbeeldingen maken, en overal hangen particuliere camera's', aldus 
een andere politierespondent. En tenslotte staat niets particulieren in de weg om naar 
het buitenland te rijden en 'daar eens een kijkje te gaan nemen', aldus weer een an-
dere respondent. 

Daarmee wordt duidelijk dat de belangrijkste verschillen zich op drie hoofdpunten 
centreren: 
- de vergaring en manipulatie van databestanden waartoe de overheid niet/nog niet 

is gerechtigd; 
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- de fase waarin eventuele onderzoeks- en/of opsporingsbevoegdheden van de over-
heid niet of nog niet kunnen/mogen worden toegepast of waarbij een succesvolle 
toepassing betwijfelbaar is; en 

- de gevallen waarin sprake is van vertakkingen naar het buitenland. 
In deze drie gevallen verzucht een respondent (die van zichzelf zegt hier zeker niet 
toe over te gaan) 'zou je bijna een particuliere recherche als informant willen gaan 
runnen'. Dat een en ander consequenties heeft voor het rechtstatelijk gehalte van het 
politiehandelen zal verder duidelijk zijn: overheidsnormeringen zijn niet gegeven om 
langs andere wegen te omzeilen. 

Bij het bovenstaande zijn twee kanttekeningen wel op zijn plaats. Vanuit de politie 
gaat het bij deze variant van `informantenrunnen' er niet om om politie-optreden te 
vervangen door particulier optreden. Het gaat alleen om het verkrijgen van vóór- of 
extra-informatie op basis waarvan het politieonderzoek verder richting kan worden 
gegeven en de politie zelf succesvoller kan optreden. Het oogmerk is tijdwinst en 
vergroting van de slagkracht van het politieoptreden. De casus van de onbekende 
verblijfplaats van de verdachte moge dit illustreren. In deze zaak is de politie reeds 
op de hoogte van het feit dat de verdachte in twee of drie landen kon verblijven. Het 
recherchebureau heeft alleen uitgezocht waar precies, zodat de politie verder via de 
reguliere publieke weg (internationaal aanhoudingsbevel, rogatoire commissie) de 
nodige stappen kon ondernemen. Zonder de voor-informatie zou het onderzoek on-
getwijfeld veel langer hebben geduurd. 
Daarnaast, zo blijkt, gaat het doorgaans ook niet om het actief opdracht geven tot 
particulier recherchewerk. Het gaat veel meer om zaken als facilitering, 'deskundig' 
coaching en het vervolgens (in)direct (mede)-profiteren van de resultaten van het 
particuliere recherchewerk. Van opdrachten is geen sprake; van 'verzoeken' - bij 
voorbeeld in het kader van dienst en wederdienst - soms weer des te meer. 

10.5 Signalering en afdoening 

Signalering 
Wat betreft de wijze van signalering is aan hetgeen in de vorige hoofdstukken hier-
over is vermeld, weinig toe te voegen. Signalering geschiedt op uiteenlopende ma-
nieren (collega's, in onderzoek, per toeval, door derden, enzovoort). 
In het algemeen kan hierbij wel worden opgemerkt dat de 'vruchten' van de ver-
strekte politie-informatie veelal aan de zijde van de partner van de politie is gelegen. 
Dit verklaart het relatief gering aantal dossiers in dit segment: wie wil immers de 
politie van iets verwittigen waarvan men zelf direct (burgers bij hulpverlening, ver- 
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dachten bij opsporing) dan wel indirect (particuliere recherche bij opdrachten) de 
vruchten plukt? 
En daar waar de politie op grond van deze uitwisseling informatie verkrijgt die an-
ders wellicht verborgen zou blijven ('grijze' informant) bestaat ook van die zijde 
weinig animo tot melding. 

Afdoening 
De afdoening van de incidentele gevallen betreft doorgaans een disciplinaire afdoe-
ning, variërend van een waarschuwing tot een aanzegging tot (voorwaardelijk) ont-
slag. In een enkel geval, waar een bijzonder verwijt kan worden gemaakt, vindt 
strafrechtelijke afdoening plaats. 

170 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164

