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11 Recapitulatie: het grijze gebied 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan over de informele informatie-uitwis-
seling met het grijze gebied nu het volgende worden vermeld. 

Gevallen 
Er zijn 48 dossiers aangetroffen die in dit gebied kunnen worden ingedeeld. Daar-
naast zijn uit de vraaggesprekken nog tal van andere voorbeelden naar voren geko-
men. 

Verantwoordelijkheid 
In zeventien dossiers is de partner van de politie/BOD de hoofdverantwoordelijke 
voor de informatie-uitwisseling en de totstandkoming daarvan. In zeven zaken is dit 
op conto van de politie of BOD te schrijven. In de helft van de dossiergevallen (24) 
is sprake van zodanige verwevenheid of van zulke onduidelijke dossiers dat de 
hoofdverantwoordelijke niet kan worden aangewezen. 

Wederpartijen 
De wederpartij van de politie/BOD betreft in de hoofdmoot van de gevallen een 
particulier expertise- of recherchebureau. Bij alle dossiergevallen waarbij de politie 
van buitenaf is benaderd, is dit het geval geweest. Daarnaast is zulks ook het geval 
geweest in verschillende gevallen van verwevenheid, ondermeer binnen het old boys-
netwerk, en in een enkel geval bij de zaken waarbij het initiatief van de politie is 
uitgegaan. 

De overige wederpartijen zijn sterk uiteenlopend. Het betreft een brede range van 
bovenwereld tot en met onderwereld. Het varieert van eerzame burgers, collega-
politiemensen, familieleden en leden van sportverenigingen en fitnesscholen, burgers 
van allochtone herkomst, klanten van de vreemdelingendienst, een kroegbazin, rand-
groepjongeren, een eigenaar van een coffeeshop tot en met directe verdachten van 
mogelijke misdrijven. 

Daarnaast is een aantal afnemers onbekend gebleven, en in enkele gevallen, 
(hoogst)-waarschijnlijk niet aanwezig geweest. Het betreft hier eenzijdige handelin-
gen van politiefunctionarissen waarbij de informatie-uitwisseling door bij voorbeeld 
toeval niet tot stand heeft kunnen komen. 
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De aangetroffen recherchebureaus zijn verder onder te verdelen aan de hand van 
twee dimensies. Er zijn recherchebureaus die toch vooral 'keurig' willen werken en 
de bovenwereld willen bedienen, en recherchebureaus die dat niet, of niet altijd 
(kunnen) doen. Een en ander is ondermeer afhankelijk van de feitelijke toegang tot 
(potentiële) opdrachtgevers, de financiële mogelijkheden om hierin kieskeurig te zijn 
en de persoonlijke (politie)-mentaliteit van de betreffende rechercheurs. 
Daarnaast kunnen de recherchebureaus worden ingedeeld naargelang de positie die 
ze innemen ten opzichte van het politiekorps binnen de regio waarin men opereert. 
Heeft men hiermee enkel incidentele informatie-uitwisselingen, of liggen hieraan 
duurzame contacten te gronde, dan wel zijn dergelijke contacten (nog) in opbouw. 
Op basis van beide dimensies is een typologie van negen typen recherchebureaus tot 
stand gebracht. 

De opdrachtgevers van de 'keurige' recherchebureaus kunnen verder worden inge-
deeld in vier categorieën, te weten: 
- particulieren met een hulpvraag; 
- particulieren of bedrijven die slachtoffer zijn van een misdrijf of dit dreigen te 

worden ; 
- bedrijven die in het privaatrechtelijk en economisch verkeer het slachtoffer zijn of 

dit dreigen te worden; en 
- bedrijven die in het kader van de reguliere bedrijfsvoering behoefte hebben aan 

informatie die zij langs geijkte wegen niet of niet goed/geheel kunnen verkrijgen. 
Met name verzekeringsmaatschappijen nemen hierin een relatief groot aandeel in. 

De recherchebureaus nemen met hun activiteiten deels taken over van de reguliere 
politie. Deels echter, vervult men ook een zelfstandige rol in het maatschappelijk 
leven en bedient men een zelfstandig segment van de markt. De behoefte aan politie-
informatie is hierbij groot, en de verwachting bestaat dat deze maatschappelijke 
behoefte onverminderd groot zal blijven, en stelselmatig zal blijven leiden tot (onge-
wenste) informatieverzoeken aan de politie en individuele politiefunctionarissen. 
De opdrachtgevers zelf tenslotte, kunnen deels wel, deels niet mede verantwoordelijk 
worden geacht voor het feit dat hun opdracht leidt tot handelingen in strijd met de 
regelgeving. 

Aard van de informatie-uitwisseling 
De informatie-uitwisseling in het grijze gebied als geheel laat zich grosso modo 
categoriseren in twee hoofdcategorieën, te weten: 
- de incidentele gebeurtenis; en 
- de gebeurtenis waaraan meer structurele factoren te gronde liggen. 
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Incidentele gebeurtenissen 
Incidentele gebeurtenissen doen zich in allerlei soorten en maten voor. Het varieert 
van een toevallig voorval tot een incidentele bevraging van het kentekenregister of 
HKS. Vaste patronen zijn hierin 'niet te ontdekken. Doorgaans zijn de dossiers hierin 
ook niet zo duidelijk. 

Structurele gebeurtenissen 
Structurele(re) gebeurtenissen hebben doorgaans betrekking op drie categorieën: 
- herhaald slordig, oninzichtelijk of onverantwoordelijk gedrag van politiefunctio-

narissen; 
- gevallen van verwevenheid tussen politie/BOD en derden; en 
- gevallen van onrechtmatige verstrekking of 'doorlekken' van politie-informatie in 

hulpverlenings- en opsporingssituaties. 

Structureel slordig en onverantwoordelijk gedrag 
Deze categorie verschilt niet wezenlijk van hetgeen reeds is besproken in eerdere 
hoofdstukken. 

Structurele verwevenheid 
De verwevenheid van politiefunctionarissen met de buitenwereld vormt voor het 
grijze gebied een permanent probleem. Ongewenste verwevenheden of verstrengelin-
gen worden in casu veroorzaakt door drie hoofdfactoren, te weten: 
- een te nauwe band met de werkomgeving; 
- op grond van familiaire, verenigings- en/of etnische banden; en 
- op grond van banden binnen het old boys-netwerk. 
In alle gevallen betreft het sociale verbanden die vanuit het perspectief van de priva-
cyregelgeving én van de politieorganisatie bezien, 'informele' informatie-comparti-
menten creëren waarin politie-informatie met derden wordt gedeeld. Voor het grijze 
gebied betekenen deze verwevenheden vooral een probleem nu: 
- binnen de 'grijze' ruimte zowel bovenwereld- als onderwereldfiguren participeren 

en op voorhand allerminst ondubbelzinnig is tot welke categorie een toevallige 
voorbijganger behoort; dit vereist van politiefunctionarissen een buitengewone en 
niet altijd reëel te achten alertheid; en 

- in de 'grijze' ruimte ook actoren voorkomen wiens core business juist gelegen is 
in de marge tussen boven- en onderwereld; het betreft hier ondermeer de bovenge-
noemde recherchebureau 's. 

Het old boys-netwerk brengt hierbij een bijzonder probleem met zich mee. Het kan 
mede verantwoordelijk worden geacht voor de ongewenste verstrengeling met de 
particuliere recherchebureau's. Het betreft twee aspecten: een personele verweven- 

173 



heid van ex-collega's en een functionele verstrengeling van netwerkopbouw. Hier-
door ontstaat een afzonderlijk informeel informatie-compartiment waarin publieke en 
private `opsporings'-functionarissen nauw met elkaar verstrengeld geraken, hetgeen 
onder omstandigheden kan leiden tot een buitengemeen grote informatiemacht van 
particulieren. Aan de hand van het KURAS-dossier is een en ander aangetoond. 
Recentelijk is een tegenbeweging zichtbaar waarin dergelijke ongelimiteerde ver-
strengelingen overigens worden tegengegaan. 

Informatie-uitwisseling in hulpverlenings- en opsporingssituaties 
Een laatste categorie frequent voorkomende informatie-uitwisselingen betreft het 
herhaaldelijk 'doorlekken' van informatie in hulpverlenings- en opsporingssituaties. 

In hulpverleningssituaties betreft het met name de onduidelijkheid in de informatie 
die door politiefunctionarissen nu eens wel, nu eens niet kan/mag worden verstrekt. 
Het betreft hier veelal informatie inzake juridische en bureaucratische vaardigheden. 
Met name politiemensen met veel burgercontacten (surveillance, balie, vreemdelin-
gendienst) komen met deze problematiek in contact. De ambtsinstructie tot een meer 
dienstverlenende en klantvriendelijke opstelling verzwaart dit probleem, nu zij poli-
tiefunctionarissen met een dubbele taakopdracht belast: geheimhouding én informa-
tieverstrekking. 

'Doorlekken' van informatie in opsporingssituaties betreft twee hoofdtypen: 
- het per ongeluk doorsijpelen van informatie als gevolg van onderzoek en het 

hiervoor noodzakelijke stellen van vragen; en 
- het 'runnen' van grijze informanten. 
Daarnaast is er nog een bijzondere variant waarin de mogelijkheden van het grijze 
circuit en met name expertise- en recherchebureaus, wordt benut in situaties waarin 
de (toepassing van de) reguliere politiebevoegdheden niet die snelheid en slagkracht 
heeft die wenselijk ware. 

Signalering en afdoening 
De incidentele gevallen van informatie-uitwisseling worden op uiteenlopende wijzen 
gesignaleerd. Een grote lijn is hierin niet te ontdekken. Signalering vindt plaats door 
toeval, door collega's tijdens (recherche)-onderzoek en/of door tips of klachten van 
derden. 
De afdoening ervan verschilt ook per segment: in onduidelijke gevallen en dossiers 
is vaak sprake van een onduidelijke afdoening die nogal eens blijft hangen in termen 
als 'niet aangetoond is kunnen worden', 'alert blijven', naïviteit, en disciplinaire - of 
organisatorische maatregelen (berisping, tijdelijke inhouding van salaris, overplaat-
sing). In gevallen waarbij een primaire verantwoordelijkheid kan worden toegekend, 
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wordt doorgaans zwaarder gestraft. Hierbij is vaker sprake van disciplinaire maatre-
gelen variërend van een schriftelijke waarschuwing en een (tijdelijke) schorsing tot 
en met de aanzegging tot (voorwaardelijk) ontslag. In voorkomende gevallen wordt 
ook van andere mogelijkheden gebruikt gemaakt (leeftijdsontslag en dergelijke). 

Wat betreft de gevallen waarin meer structurele(re) factoren aanwezig zijn, kan tot 
slot het volgende worden gezet. Signalering geschiedt in veel gevallen door directe 
collega's of de leiding. Een belangrijke factor hierin is de bereidheid van de colle-
ga's om een en ander aan de orde te stellen. In gevallen van slordig, onverantwoor-
delijk of oninzichtelijk gedrag lijkt deze bereidheid eerder aanwezig: wellicht iets té 
in het geval van oninzichtelijk gedrag. In gevallen van verwevenheid is deze bereid-
heid veel minder aanwezig. Hoofdredenen hiervoor zijn de doorgaans sterke interne 
sociale controle, de onduidelijkheid tot wie men zich zou moeten wenden en de 
weerstand tegen extern onderzoek. 
De afdoening van structurele gevallen blijft doorgaans ook beperkt tot disciplinaire 
straffen, zij het aanmerkelijk zwaarder dan bij de incidenten. Ontslag komt meer dan 
eens voor. In voorkomende gevallen wordt (ook) strafrechtelijke vervolging inge-
steld. De afdoening van gevallen van verwevenheid wordt evenwel gehinderd door 
het feit dat het in dergelijke situaties niet eenvoudig is voldoende waarborgen voor 
een objectief en onafhankelijk onderzoek te creëren, en door het feit dat doorgaans 
niet kan worden voldaan aan de wettelijk gestelde vereisten voor de vaak onontbeer-
lijke telefoontaps en huiszoekingen. 
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Deel IV
Informatie-uitwisseling met de onderwereld
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12 Initiatieven en infiltratie vanuit de onderwereld 

12.1 Inleiding 

Deel IV van dit onderzoek, de hoofdstukken 12 tot en met 15, is gewijd aan de infor-
matie-uitwisseling met de onderwereld. Het begrip 'onderwereld' wordt hier geope-
rationaliseerd als die personen en/of organisaties die door de bank genomen verwik-
keld zijn in crimineel en maatschappelijk ongeoorloofd gedrag, en waarbij gebleken 
is of aannemelijk kan worden geacht dat ook de informatie-uitwisseling in een over-
wegend crimineel kader moet worden bezien. Tot de onderwereld worden niet die 
personen en organisaties gerekend die hun criminele handelwijze vooral laten bepa-
len door politieke motieven) 

De indeling van deel IV is overeenkomstig. In het eerste hoofdstuk (12) komt de 
informatie-uitwisseling aan de orde waarvoor de verantwoordelijkheid aan de kant 
van de wederpartij van de politie of de BOD kan worden gelegd. De onderwereld 
tracht het politie-apparaat te infiltreren om daarbinnen min of meer permanente 
informatieposities op te bouwen. De hoofdstukken 13 en 14 zijn dan gewijd aan de 
gevallen waarbij het initiatief en de hoofdverantwoordelijkheid niet goed is te beoor-
delen (13) of waarbij de politie zelf het voortouw heeft genomen en als het ware 
informatie probeert te slijten (14). Hoofdstuk 15 bevat een korte recapitulatie. 

Het onderhavige hoofdstuk 12 is verder als volgt ingedeeld. Paragraaf 12.2 bevat 
wederom een verslag van de aangetroffen dossiergegevens. Paragraaf 12.3 brengt de 
geconstateerde vormen van informatie-uitwisseling in kaart. Deze zullen in paragraaf 
12.4 aan nadere analyse worden onderworpen. En in paragraaf 12.5 is de aandacht 
gericht op de wijze van reageren, aanpak en afdoening van dit soort gevallen door de 
politieorganisaties. 

12.2 Dossiergegevens 

Omvang 
In de dossiers zijn voor de periode 1993-1995 33 gevallen van pogingen tot actieve 
infiltratie in het politie-apparaat aangetroffen. Hiervan zijn 31 dossiers aangetroffen 

1 Zie de hoofdstukken 3 en 4. 
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bij reguliere politiediensten, één bij de rijksrecherche, en één bij zowel politie als 
rijksrecherche. 

Bij deze pogingen zijn in totaal 43 personen betrokken geweest die op enig moment 
een werkrelatie hebben gehad met de politie. Dit betreft 38 opsporingsambtenaren, 
een gedetacheerde medewerker van een extern bedrijf, een telefoniste en een tweetal 
sollicitanten. Daarnaast zijn twee infiltratiepogingen aan het licht gekomen waarbij 
politiefunctionarissen niet direct betrokken zijn. 

Afdoening 
De huidige stand van zaken ten tijde van dit onderzoek is als volgt. 
- In vijf gevallen betreft het zulke onduidelijk signalen dat deze niet in onderzoek 

kunnen worden genomen. Dit betreft in alle vijf de gevallen signalen van informa-
tie-uitwisseling die niet tot individuele politiefunctionarissen herleid kunnen wor-
den. Men beperkt zich voorlopig tot enkele registratie van deze gevallen. 

- In vier gevallen is uit strategische overwegingen besloten de zaak voorlopig op de 
wachtlijst te plaatsen: de reden hiervoor is in drie van de vier gevallen gelegen in 
de wens om lopend onderzoek naar de betreffende criminele groepering niet te 
frustreren; eenmaal heeft men om strategische overwegingen besloten te wachten 
op verdere informatie. 

- Acht zaken zijn nog in onderzoek. Het gaat hierbij om (voorlopig) zestien perso-
nen. Hierbij kan worden aangetekend dat ook, ondanks het ernstige feit dat het 
hier om informatie-uitwisseling met de onderwereld gaat, onderzoek soms stag-
neert doordat men met achterstanden te kampen heeft. 

- Tweemaal is een signaal na onderzoek afgelegd (één persoon betrokken); 
- Twaalf zaken zijn na onderzoek inmiddels afgedaan: tweemaal is onomstotelijk 

komen vast te staan dat géén sprake is geweest van informele informatie-uitwisse-
ling, althans niet op de manier zoals dit werd verondersteld. Van tien zaken is 
definitief vastgesteld dat dit daadwerkelijk infiltratiepogingen heeft betroffen. In 
acht van deze zaken zijn in totaal achttien politiefunctionarissen betrokken ge-
weest. Bij twee zaken heeft men kunnen volstaan met enkel organisatorische 
maatregelen. 

Voor de achttien betrokken politiefunctionarissen heeft dit bij acht personen geleid 
tot onvoorwaardelijk ontslag (vier personen nog vanuit hun opleiding/proeftijd); in 
vier gevallen is (ook) sprake van een strafrechtelijke vervolging (waarvan tweemaal 
voor een andere zaak); tegen zes personen zijn geen maatregelen getroffen (drie 
personen vanwege onvoldoende bewijs; éénmaal omdat betrokkene er al niet meer 
werkte en men een CID-informant wilde beschermen; tweemaal is niet goed duide-
lijk geworden waarom). Voor de volledigheid kan verder worden vermeld dat ook 
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van de zaken die nog in onderzoek zijn momenteel reeds tegen minstens vier perso-
nen een strafrechtelijke procedure is ingeleid (opmaken PV, instelling GVO, voorge-
leiding aan de OvJ). 

Inhoudelijke typering 
De dossiers melden vier manieren waarlangs de opbouw van een informatiepositie 
binnen de politie kan plaatsvinden. Het betreft: 
- het (laten) volgen en observeren van politiefunctionarissen in hun dagelijkse 

werkzaamheden; 
- het 'omdraaien' van politiefunctionarissen door steekpenningen of andere druk-

middelen; 
- het persoonlijk (laten) infiltreren van de politieorganisatie door familie, vrienden, 

bekenden of mede-criminelen; en 
- het binnendringen van het politieapparaat langs technische weg (automatiserings-

en facilitaire instrumenten en technieken). 

In de praktijk worden, zo blijkt uit de dossiers, alle vier de typen gehanteerd. Ook 
combinaties komen voor (viermaal). In de volgende paragrafen wordt hierop verder 
ingegaan. 

12.3 Vormen 

De dossiers geven vier strategieën aan waarmee men de politie-organisatie kan bin-
nendringen. Drie van deze hoofdvormen laten zich in verschillende subvormen on-
derscheiden. Alle strategieën hebben een tweeledige doelstelling: men tracht zo aan 
politie-informatie te komen; daarnaast poogt men het functioneren van politie en 
justitie te frustreren. 
Wat dit laatste betreft komt uit de vraaggesprekken nog een vijfde strategie tot ui-
ting. In deze strategie proberen criminelen niet zozeer aan politieinformatie te ko-
men, als wel om met inzet van het 'informatiewapen' het functioneren van politie en 
justitie te bemoeilijken. Door informatielekken te suggereren tracht men de betref-
fende politie- en justitie-organen in verwarring te brengen. Men creëert bewust de 
illusie en een geruchtencircuit rondom het lekken van informatie. Individuele ambte-
naren worden zo in diskrediet gebracht. 

In het onderzoek als geheel komen dus de volgende vijf hoofdvormen van criminele 
infiltratie tot uitdrukking. 
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Type I: Observeren en volgen 

Observeren en volgen is niet iets wat alleen de politie kan. Ook criminelen hanteren 
een dergelijke contra-strategie. De Commissie Van Traa heeft enkele gevallen reeds 
aan het licht gebracht. In de door ons onderzochte dossiers zijn twee zaken met drie 
politiefunctionarissen aangetroffen. Kader 12.1 geeft hiervan een voorbeeld. 

Kader 12.1 - Scannen 

Een groepje burgers specialiseert zich uit persoonlijk hobbyisme op het scannen van de politie-
communicatie en het volgen van de bewegingen van de politie. Een criminele organisatie ziet 
hierin mogelijkheden, en huurt enkele van deze amateurs in om (ook) voor hen informatie te 
vergaren. Zo wordt bijvoorbeeld getracht de namen en adressen van de leden van een politie-
team te achterhalen. Ook vertalingen van door de politie gebruikte analoge cryptoprogramma's 
worden gezocht. Het onderzoek en de afdoening van deze infiltratie wordt mede gehinderd door 
het feit dat binnen één en hetzelfde clubje zwel bonafide als malafide individuen rondlopen. 
Wie nu precies degene is die malafide bezig is, blijft lange tijd onduidelijk. 

Type II: 'Omkeren' van politiefunctionarissen 
Het crimineel 'omkeren' van politiefunctionarissen om deze voor de onderwereld te 
laten werken, is een tamelijk traditionele (en succesvolle) manier om informatie los 
te krijgen, of anderszins 'service-verlenende' diensten van de politie te verkrijgen. 
Ook in dit onderzoek is dit herhaaldelijk naar voren gekomen. In de dossiers zijn 
hiervan vijftien verschillende zaken aangetroffen, waarbij 27 personen betrokken zijn 
geweest. Deze kunnen in drie standaardvarianten worden onderscheiden (type IIa t/m 
IIc). 

Tja. In een eerste variant knopen criminelen bewust persoonlijke banden aan met 
politiefunctionarissen, of maken zij van toevallige bestaande banden ten volle ge-
bruik. Indien de banden zijn aangeknoopt, hernieuwd of geïntensiveerd, chanteren zij 
hen vervolgens om voor hen bepaalde activiteiten te verrichten. Gebleken drukmid-
delen in dit verband zijn liefdesrelaties, familiaire relaties, persoonlijke vriendschap-
pen en de gezamenlijke herkomstverwantschap of etniciteit. De betreffende politiea-
genten zijn in sommige gevallen eerder slachtoffer dan dader, en in veel gevallen 
ook eerder naïef dan kwaadwillend te noemen. Typisch voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in kader 12.2. 
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Kader 12.2 - Politiefunctionarissen als 'slachtoffers' van infiltratie 

- Uit een tap wordt duidelijk dat een politieagente informatie verschaft aan een turkse crimi-
neel. In het onderzoek blijkt dat zij met hem een liefdesrelaties onderhoudt. In het kader van 
deze relatie wordt zij emotioneel onder druk gezet om voor hem politie-informatie te ver-
zorgen. 

- Een (criminele) vader zoekt hernieuwd contact met zijn dochter om, naar eigen zeggen, de 
familieband te herstellen. Hij zou nu op het rechte pad zijn. Na verloop van tijd vraagt hij 
zijn dochter om informatie uit politieregisters omdat hij bezig zou zijn met de oprichting van 
een BV. De dochter waardeert zijn pogingen om op het rechte pad te blijven positief, en wil 
hem hierbij helpen. Verder 'kwam het geen seconde in haar op dat dit niet door de beugel 
kon'. 

lib. Een tweede variant van de `omdraaing' van politiemensen, is die waarbij oud-
politiemensen die zelf crimineel zijn geworden, gebruik maken van hun oude old 
boys-netwerk, en voormalige collega's benaderen om voor hen hand- en spandien-
sten te verrichten. Een belangrijk segment hierin vormen de zogenaamde malafide 
particuliere recherchebureaus) De oud-collega's weten in dit soort zaken vaak niet 
waarvoor de betrokkene nu werkt of welke activiteiten hij exact uitoefent. Ze zijn 
dus minder alert dan zou moeten. Kader 12.3 bevat hiervan een voorbeeld. 

Kader 12.3 - Ook hier: old boys-netwerk 

Een hoofdagent is al jaren bevriend met de eigenaar van een incasso- en expertisebureau. In 
een onderzoek komt op een gegeven moment de naam van deze eigenaar als verdachte van 
verschillende geweldsmisdrijven naar voren die hij in vereniging met anderen gepleegd heeft. 
Bij een huiszoeking bij de verdachte wordt ook informatie over personen en kentekens aange-
troffen, afkomstig van politieregisters. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken hoofdagent 
deze in het kader van het old boys-netwerk aan betrokkene heeft verschaft. 

He. De derde variant van de 'omkering' is de traditionele corruptie: criminelen ko-
pen politiefunctionarissen om om voor hen hand- en spandiensten te verrichten. 
Twee vormen kunnen worden aangetroffen. Corrupte agenten staan min of meer 
permanent op de loonlijst tegen een bepaald bedrag per week, of corrupte agenten 
verrichten incidentele werkzaamheden in ruil voor een vastgesteld bedrag per acti-
viteit. In kader 12.4 worden de twee aangetroffen voorbeelden beschreven. 

I Zie de typologie in hoofdstuk 8, paragraaf 8.3. 
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Kader 12.4 - Traditionele corruptie 

- Uit RCID info wordt bekend dat 'een collega' desgevraagd informatie uitzoekt, en zich hier-

voor laat betalen. Verschillende collega's komen in het vizier. Van één van hen wordt be-

kend dat hij grote privé-schulden heeft en 'een behoorlijke pak met namen in HKS heeft 

nagetrokken'. 

- Een criminele groepering pocht in de nabijheid van een RCID-informant erover dat men een 

permanent contact bij de politie heeft die tegen betaling (fl. 250.- per keer) binnen een dag 

kan kijken of je gesignaleerd staat. Daarnaast beschikt de criminele groep over de tap-ver-

slagen van de politie jegens de groep, en wordt men ook getipt over een naderende inval, 

die later die dag ook daadwerkelijk plaatsvindt. De RCID-informant meldt zijn wederwaar-

digheden. 

Type III: Persoonlijke infiltratie 
Een derde hoofdvorm die in de dossiers kan worden aangetroffen, betreft de infiltra-
tie door middel van de inzet van personen. Criminelen/criminele organisaties planten 
een 'mol' in de politieorganisatie. Dit gebeurt relatief vaker dan men wellicht denkt. 
In de dossiers zijn hiervan twaalf zaken met dertien betrokken personen aangetrof-
fen. Er zijn twee standaardvarianten. 

Ina. In een eerste variant geven criminelen personen in hun omgeving 'opdracht' om 
in het politieapparaat binnen te dringen. De personen om wie het gaat staan door-
gaans in een afhankelijkheidsrelatie tot de crimineel (financieel, familiair, onderge-
schikte, enzovoort). Persoonlijke infiltratie vindt dan niet alleen plaats door sollicita-
ties voor opsporingsfunctionaris, politiesurveillant of in de ondersteuning (admini-
stratieve kracht, automatiseringsdeskundige), maar ook via de inzet van bonafide 
bedrijven (uitzendbureaus, automatiseringsbedrijven, en dergelijke). Kader 12.5 geeft 
hiervan enkele voorbeelden. 
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Kader 12.5 - Opdrachten tot infiltratie 

- Een crimineel wil via zijn ex-partner een informatiepositie op bouwen binnen de politie. Zij 

zou daar als uitzendkracht gaan werken. De opzet wordt verijdeld doordat de crimineel 

hierover loslippig is in de nabijheid van mede-criminelen. Een toevallig aanwezige RCID-

informant meldt de zaak. Personeelszaken neemt de nodige preventieve maatregelen. 

- Een RCID-informant meldt dat een CID-subject bezig is een informatiepositie binnen de 

(N)CID's op te bouwen. De infiltratie zou geschieden via de inzet van de externe tijdelijk 

medewerker van een automatiseringsbedrijf In het onderzoek wijzen tenslotte alle signalen 

in één richting. Een en ander is echter niet goed te bewijzen. Betrokkene blijkt op dat mo-

ment bovendien niet meer voor de politie te werken. Besloten wordt de zaak te laten rusten 

en alleen de beveiliging te verscherpen. De poging tot infiltratie is, althans zo is het ver-

moeden, waarschijnlijk mede verlinkt door concurrerende criminelen die de opbouw van 

zo'n machtspositie met lede ogen aanzagen. 

- Er komen signalen binnen dat er op de politie-opleiding mogelijk aankomende politiefuncti- 

onarissen zouden zitten met relaties met criminelen. Uit onderzoek blijkt dat twee vrouwe- 

lijke politieadspirantes contacten onderhouden met een beruchte sexbaas. Deze heeft hen 

waarschijnlijk hiertoe aangezet. Eén van beiden werkt ook tijdens de opleiding nog voor de 

sexbaas. Beide vrouwen worden van de opleiding verwijderd. 

Mb. In een tweede variant van persoonlijke infiltratie spelen criminelen als het ware 
via de band, en brengen zij reeds omgekeerde (omgekochte) politiefunctionarissen 
ertoe om familie, vrienden of kennissen van hen in het politieapparaat te laten bin-
nendringen. Aldus wordt de reeds opgebouwde informatiepositie nog verder vergroot 
en versterkt. 

Type IV: Automatiserings-/facilitaire infiltratie 
Een andere manier van binnendringen van het politieapparaat om informatie los te 
krijgen is de technische weg. In de dossiers zijn hiervan twee varianten aangetroffen. 
Het betreft drie zaken met één politiefunctionaris. In twee zaken is gepoogd te infil-
treren zonder dat er een politiefunctionaris bij betrokken was. Twee varianten zijn 
mogelijk. 

IVa. Een eerste variant is de infiltratie via een bewuste gerichte diefstal of ontvreem-
ding van politieapparatuur. Dit kan zowel de informatiedragers zelf betreffen (PC's, 
floppy's, en dergelijke), als de apparatuur die behulpzaam is bij de onderlinge com-
municatie en de toegang tot de bestanden (modems, mobilofoons, en dergelijke). Een 
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voorbeeld hiervan lijkt niet nodig: het recente verleden heeft hiervan reeds genoeg 
voorbeelden te zien geven.' 

TVb. Een tweede variant is de reguliere 'verhuur' van technische hulpmiddelen 
(PC's, soft ware, en dergelijke) aan de politie, en vervolgens de screening daarvan 
door criminelen indien de apparatuur na het verstrijken der huurtermijnen weer 
wordt teruggebracht. Een fraai voorbeeld hiervan is te vinden in kader 12.6. 

Kader 12.6 - Terughalen van gewiste informatie 

Bij een onderwereldfiguur met uiteenlopende zware antecedenten wordt naar aanleiding van 
een tip huiszoeking verricht. De bewuste crimineel blijkt partner te zijn in een computerfirma. 
Deze firma verhuurt computers aan bijvoorbeeld defensie en de regionale politie. Indien de 
computers na afloop van de verhuurtermijn worden teruggebracht, worden de harde schijven 
'in één avond op een dusdanige wijze bewerkt dat de gewiste informatie weer kon worden te- 
ruggehaald", aldus een betrokkene. De aldus opgediepte info wordt vervolgens verkocht aan het 
criminele circuit. 'Slechts bij één computer kon geen informatie worden achterhaald'. 

Wat betreft de technische vormen van infiltratie is overigens opmerkelijk dat een 
derde variant, het van buitenaf binnendringen via automatiserings- en on lineverbin-
dingen (het zogenaamde `hacken'), in de dossiers niet is teruggevonden. In de vraag-
gesprekken komt wel zo'n geval tot uiting. Het betreft hier een clubje `hackers' die - 
aldus de gesprekspartner - uiteenvalt in twee subgroepjes. De ene subgroep is een 
clubje 'regelrechte boeven' die voor geld aan een ieder politie-informatie levert; het 
andere groepje bestaat eerder uit 'jongens wiens enige misdaad is dat ze de politie 

voor de voeten lopen'. 

Type V. Geruchten over lekken als wapen 

De vijfde contra-strategie van criminelen om de politie te ontregelen is vooral af-
komstig uit de vraaggesprekken. Dit wil niet zeggen dat hiervan in de dossiers geen 
sprake is geweest. Mogelijk is in sommige dossiers, waarbij bij voorbeeld achteraf 
niets is gebleken, ook van zo'n destabiliseringsstrategie sprake geweest, maar dit zal 
doorgaans onvoldoende duidelijk zijn. In de vraaggesprekken komt dit beter tot ui-
ting. 

I Vergelijk de respectieve inbraken bij het parket Amsterdam, de OvJ Valente, en recentelijk het Lande-

lijk Recherche Team (LRT). Deze gevallen zijn in de huidige aantallen overigens niet meegeteld. Zij 

zijn niet als dossier aangetroffen. 
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Het suggereren van mogelijk lekken van politie-informatie naar de onderwereld toe, 
is een probaat middel om korpsen en agenten in diskrediet te brengen, en (de effecti-
viteit van) lopend onderzoek te ondermijnen. Ook criminelen beseffen dit terdege. 
Geruchten over lekken worden bewust rondgestrooid om politiefunctionarissen het 
werken te bemoeilijken. Het ontzenuwen van dergelijke geruchten is doorgaans zeer 
moeilijk, en vaak ontstaat dan toch een sfeer van onderlinge verdachtmakingen bin-
nen het korps. Soms blijken criminelen hierin ook zeer bedreven en ontstaat tussen 
de verdachten in een onderzoek en de politie een soort van wederzijdse 'informatie-
guerilla'. Verschillende gesprekspartners blijken met deze materie ervaring te heb-
ben. Kader 12.7 geeft drie voorbeelden. 

Kader 12.7 - Geruchten als instrument voor destabilisering van de politie 

- Een RCID-informant meldt dat een criminele groepering over een permanent contact binnen 

de politie en over politie-informatie zou beschikken. Men zou hierop in het criminele circuit 

ook tamelijk prat gaan. Na een uitgebreid onderzoek blijkt van het verhaal uiteindelijk niets 

te kloppen. Men blijkt overduidelijk geprobeerd te hebben de betrokken politiefunctionaris 

zwart te maken door lasterpraatjes rond te strooien en zo diens onderzoek te frustreren. 

Gedurende enige tijd is men hierin succesvol geweest. 

- Een verdachte die zijn oorspronkelijke criminele oogmerk door goed politiewerk in duigen 

ziet vallen, wil wraak nemen. Hij beticht twee politiefunctionarissen van het lekken van 

politie-informatie. De verdachte uit zijn beschuldigingen op verschillende tijdstippen en op 
verschillende plaatsen. Hierdoor ontstaan er verschillende onderzoekssporen (intern en ex-

tern). Beide politieagenten worden hierdoor gedurende langere tijd subject van onderzoek. 

Minstens één van hen volkomen ten onrechte. 
- Een verdachte beseft uit allerlei signalen dat hij onderwerp van een IRT-onderzoek is. De 

verdachte besluit daarop het spelletje terug te spelen. Telkens geeft hij op de een of andere 
wijze aan het IRT-team te kennen dat hij over informatie beschikt over bepaalde onderzoeks-

gedeelten en -doelen. Hij slaagt erin om binnen het IRT-team de nodige verwarring en on-

rust te zaaien. Als gevolg van deze 'signalen' van mogelijk lekken, besluit de onderzoekslei-

der tot vergaande compartimentering van informatie binnen het onderzoeksteam. Het team 
wordt opgesplitst. Alléén de teamleider en zijn tweede man beschikken nog over alle infor-

matie. Door zoals later zou blijken, puur toeval verkrijgt de verdachte echter alsnog de 

beschikking over bepaalde informatie die alleen de teamleider en zijn assistent zouden heb- 

ben kunnen weten. In de (wan)-hoop dit lek te achterhalen verspreidt de onderzoeksleider 

bewust valse informatie binnen het eigen team om zo de bron te kunnen achterhalen. Dit 

blijkt niet succesvol. Het inmiddels ook om andere redenen gestarte rijksrecherche-onder-

zoek levert in dit verband evenmin iets op. Er blijkt wel gelekt te zijn, maar niet door het 

IRT-team. 
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12.4 Analyse 

Het observeren en laten volgen van tegenstanders, het omdraaien van politiefunc-
tionarissen, het infiltreren via een 'mol' of via de techniek, het rondstrooien van 
lasterpraatjes: de strategieën zijn allerminst van recente datum. In oorlogssituaties en 
in tijden van diplomatieke spanningen vormen de destabilisatie en desinformatie van 
de tegenstander geijkte middelen om de tegenstander te ontregelen. Ook in de ge-
schiedenis van de misdaad en misdaadbestrijding worden deze strategieën sinds lang 
gehanteerd. Dat zulke zaken ook in Nederland voorkomen is sinds de bevindingen 
van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie Van Traa) 
evenmin een geheim. 
De huidige analyse wil zich dan ook enkel beperken tot de specifieke facetten die 
voor ons onderwerp - de (aard van de) informele informatie-uitwisseling - vooral van 
belang zijn. Deze facetten betreffen, zo blijkt: 
- de optiek van de crimineel voor wat betreft de aard van de verschillende 

strategieën, de doelgroep en het belang van een informatiepositie bij de politie 
(paragraaf 12.4.1); 

- de betrokken afnemer(s) (paragraaf 12.4.2); en 
- de betrokken agenten/inforrnatieverschaffers en de factoren die hierop van invloed 

zijn (12.4.3). 

12.4.1 Strategie en belang: het perspectief van de crimineel 

Flankerende maatregelen: defensief en offensief 
Teneinde de eigen persoonlijke veiligheid en ongestoorde voortzetting van de misda-
dige activiteiten te kunnen waarborgen, dienen criminelen deze activiteiten gepaard 
te doen gaan met wat men zou kunnen noemen 'flankerende' maatregelen. Deze zijn 
grofweg in te delen in twee groepen.' 
Het betreft in de eerste plaats defensieve strategieën met als oogmerk de illegale 
activiteiten zo goed mogelijk van de buitenwereld af te schermen. Een vorm van 
dergelijk defensief gedrag is het uitwissen van achtergelaten (fysieke en financiële) 
sporen. Vanuit de optiek van de crimineel is in dit verband sprake van een vorm van 
primaire preventie. Een reactie van de bovenwereld op het gedrag is te verwachten. 
Van belang is te voorkomen dat deze reactie zich daadwerkelijk tot hem/haar richt. 
Criminelen kunnen daarnaast ook offensieve strategieën hanteren. Deze strategieën 
zijn er voornamelijk op gericht de (verwachte) tegenstander in verwarring te bren-
gen, te ontregelen en diens maatregelen op voorhand te ontkrachten. Offensieve 

1 Vgl. M. McIntosh, The Organisation of Crime, London: Mc Millan Press, 1975. 
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strategieën worden vooral gehanteerd indien op voorhand is te verwachten dat enkel 
defensieve maatregelen waarschijnlijk tekort zullen schieten. Vanuit de optiek van de 
crimineel is dit dan ook een vorm van secundaire of tertiaire preventie. Daar waar de 
primaire, defensieve preventie erop gericht is problemen te voorkómen, is het nu 
zaak te voorkomen dat de problemen verergeren (secundaire preventie) of dat onge-
wenste gevolgen ervan niet te groot worden (damage control: tertiaire preventie)) 

Doelgroep 

Voor de crimineel kan defensief en offensief gedrag betrekking hebben op verschil-
lende potentiële gevaren en tegenstanders. De 'doelgroep' van de maatregelen laat 
zich grosso modo indelen in drie categorieën: burgers/slachtoffers, mede-criminelen 
en de overheid (in het bijzonder politie "en justitie). 
De meeste activiteiten van criminelen zullen in eerste instantie ten doel hebben bur-
gers, slachtoffers of de openbaarheid in het algemeen op afstand te houden: crimi-
neel gedrag gedijt nu eenmaal het best in het verborgene. Indien deze zich van het 
gepleegde misdrijf bewust is, is een reactie van het (potentiële) slachtoffer en de 
openbaarheid op voorhand al te verwachten. 
In de tweede plaats zullen dergelijke strategieën vooral gericht zijn op de collega-
crimineel. Criminelen vinden het zeker zo noodzakelijk om de collega-crimineel 
annex concurrent op afstand te houden of te bestrijden. Het gevaar dat van deze kant 
is te verwachten is in de praktijk immers het grootst. Collega-criminelen opereren op 
dezelfde markt en zijn als concurrenten vaak goed op de hoogte. Het gevaar dat ze 
vertegenwoordigen in de vorm van verdringing, liquidaties, rip-deals en dergelijke, is 
vele malen groter dan het gevaar dat de crimineel van de kant van de politie en de 
bovenwereld behoeft te verwachten. 
In de derde plaats zullen defensieve en offensieve strategieën erop gericht zijn de 
overheid, en in het bijzonder politie en justitie op afstand te houden en/of het functi-
oneren te bemoeilijken. In het voorgaande zijn hiervan reeds concrete voorbeelden 
gegeven. 

Matrix 
De flankerende maatregelen van criminelen kunnen aldus in een matrix worden 
weergegeven (zie kader 12.8). Het varieert van defensief afschermingsgedrag tot 
offensief, ontregelend gedrag, waarbij elk type gedrag naar bevind van zaken gericht 
is op drie potentiële doelgroepen: burgers, de collega-criminelen en de overheid, in 
het bijzonder politie en justitie. 

I Zie voor het onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire preventie: P.C. Stal, A.G.P. van Ruth en 

Cl. Woldringh: Fraude en fraudebestrijding, Een onderzoek bij sociale diensten, Den Haag: VUGA, 

november 1993, pp. 177 e.v. 
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I. III. 	 V. 
Doel: afscherming versus 	Doel: afscherming versus 	Doel: afscherming versus 
burgers en openbaarheid. 	collega-criminelen 	 politie en justitie 
Strategie: defensief 	 Strategie: defensief 	 Strategie: defensief 

II. IV. 	 VI. 
Doel: ontregelende 	 Doel: ontregelende 	 Doel: ontregelende maatre- 
maatregelen versus burgers 	maatregelen versus collega- 	gelen versus politie en justi- 
en openbaarheid. 	 criminelen 	 t ie 
Strategie: offensief 	 Strategie: offensief 	 Strategie: offensief 

Kader 12.8 - Een matrix van criminele strategieën 

Een informatiepositie binnen de politie is voor alle bovengenoemde segmenten van 
belang. Een benadering waarbij enkel wordt uitgegaan van een gedragsstrategie ver-
sus de overheid, is dan ook te beperkt om de beweegredenen van de crimineel in zijn 
geheel te begrijpen, zo blijkt. Dit geldt althans voor vier van de hierboven geschetste 
vijf hoofdvormen van infiltratie. Het observeren en volgen van de politie, het om-
draaien van politiefunctionarissen, het infiltreren via een 'mol' of via de techniek 
wordt ten behoeve van genoemde strategieën in alle segmenten gebruikt, niet alleen 
voor het handelen versus de politie. Alleen het rondstrooien van lasterpraatjes over 
de politie lijkt vooral gericht te zijn op het ontregelen van het politiewerk zelf (hoe-
wel op de achtergrond wellicht ook hier andere, criminele belangen meespelen). 

Informatiepositie en een strategie versus de burger 
Een informatiepositie bij de politie heeft in de eerste plaats een meerwaarde voor de 
defensieve en offensieve maatregelen jegens burgers/slachtoffers en de openbaarheid 
(segmenten I en II), zo blijkt. Allereerst wordt via zo'n informatiepositie de identiteit 
en de achtergronden van de burger en potentiële slachtoffer vastgesteld. Veel bevra-
gingen hebben weer te maken met informatie over kentekens en tenaamstellingen, en 
meer algemene HKS-informatie. Motieven zijn defensief (wat voor vlees hebben we 
in de kuip?) en offensief (welke mogelijkheden liggen er?). In weerwil van de 
zwaarte van het infiltratiemiddel, is het profijt dat ervan wordt getrokken, in zoverre 
soms weer tamelijk basaal te noemen. 
Ook bestaat in dit verband interesse voor bepaalde categorieën burgers. Herhaalde-
lijk worden groepen - vooral allochtone - burgers in zijn geheel nagetrokken en ge-
screend. Een en ander vindt doorgaans plaats in een offensieve context, en de motie-
ven hiervoor zijn veelal politiek geïnspireerd. In onderstaande zal hierop nog nader 
worden ingegaan. 
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Vervolgens blijkt ook meer algemene informatie over prioriteiten en verscherpte 
inzet (verkeerscontroles, wijkteams) van de politie gewild. Politie-inzet brengt nu 
eenmaal per definitie een vergrote aandacht, openbaarheid en alertheid van de burger 
mee. Indien men een diefstal wil plegen of een partijtje drugs wil verplaatsen, is het 
handig om te weten dat de politie wel of niet in de buurt aanwezig is: ook omdat dit 
altijd een extra alertheid en zelfredzaamheid van de burger en het (potentiële) slacht-
offer genereert.' Daarnaast wordt doorgaans ook de extra media-attentie niet 
gewaardeerd. 
Tot slot bestaat via de politie ook de mogelijkheid om informatie uit andere bestan-
den op te vragen. Dit biedt weer profijtelijke mogelijkheden bij het reguliere crimi-
neel handelen. Bovendien kan aldus de alertheid van andere instellingen worden 
getest. 

Informatiepositie en de strategie versus de concurrentie 
Een vrij groot aantal gevallen van infiltratie heeft, zo blijkt, rechtstreeks te maken 
met defensieve en offensieve strategieën jegens collega-criminelen. Een informatie-
positie binnen de politie geeft een duidelijke voorsprong in de concurrentie. Herhaal-
delijk komt naar voren dat criminelen zich vooral kunnen handhaven in het criminele 
milieu door de toegang tot de politie-informatie. Op verzoek van mede-criminelen 
verstrekt men informatie uit HKS, kijkt men na of men gesignaleerd staat, en/of ver-
strekt men informatie over lopende onderzoeken. 
Enkele criminelen zijn de inwinning van politie-informatie kennelijk ook als een 
zelfstandige tak van de criminele broodwinning gaan zien. De politie-infiltratie en de 
revenuen die dit oplevert vormen als het ware een apart onderdeel van hun criminele 
bedrijfsactiviteiten, en een soort van dienstverlening aan het criminele milieu. Het 
geschetste voorbeeld van de crimineel met zijn computerverhuurbedrijf is hiervan 
een goed voorbeeld (kader 12.6). 
Weer andere criminelen gebruiken de informatiepositie vooral om op de hoogte te 
geraken van het reilen en zeilen van hun concurrenten. Een enkele crimineel lijkt 
hierbij bewust bezig te zijn geweest met de opbouw van een machtspositie binnen 
het criminele milieu. Een informatiepositie binnen in casu de CRI biedt hiervoor tal 
van beloftevolle mogelijkheden. Andere criminelen trachten vooral de gesignaleerde 
zwakheden van hun tegenstanders uit te buiten en ongewenst optreden van deze zijde 
tegen te gaan. Om een voorbeeld te noemen: in minstens twee gevallen heeft een 

1 Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat ook de alertheid en de zelfredzaamheid van de burger .wordt 
vergroot indien sprake is van een aanwezigheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en nabijheid van de 
politie. Zie: L. Gunther Moor en J. Peeters, Politie en sociale zelfredzaamheid van burgers. Een on-
derzoek naar aanleiding van de opening en sluiting van politiebureaus, Dordrecht: SMP, 1996. 
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crimineel een voorgenomen transactie daadwerkelijk afgeblazen, omdat hij via zijn 
politiecontacten is getipt over een aanstaande rip-deal door een concurrent. 

Een informatiepositie bij de politie is in de concurrentie met collega-criminelen dus 
een belangrijk asset. Dit wordt ook door collega-criminelen ter dege onderkend. In 
althans één geval is bekend geworden dat een criminele groepering bewust contacten 
onderhoudt met een andere groepering, mede omdat deze laatste groepering ook over 
de nodige contacten in het politie-apparaat beschikt. En ook omgekeerd is dit het 
geval: bij de signalering van (pogingen van) infiltratie blijken collega-criminelen 
nogal eens gauw geneigd de politie te tippen uit angst voor overvleugeling en voor 
de machtspositie van hun concurrent. In verschillende gevallen van CID-signalering 
blijkt de gouden tip rechtstreeks afkomstig uit de onderwereld zelf. 

Informatiepositie en de strategie versus politie en justitie 

Dat een informatiepositie bij de politie ook van groot belang is voor een defensieve 
en offensieve strategie versus de overheid, zal weinigen verbazen. In een groot aan-
tal gevallen blijkt de gezochte informatie dan ook rechtstreeks te maken te hebben 
met mogelijk lopend onderzoek en ingrijpen van de politie zelf. De sexbaas in kader 
12.5 is hiervan een goed voorbeeld. Meestal weten criminelen op voorhand dat men 
bestendig onderwerp van politie-aandacht is. Criminelen die al wat langer in het 
'vak' zitten gaan hier voor de veiligheid doorgaans ook vanuit. De vraag is enkel: is 
er sprake van actueel lopend onderzoek door de politie jegens hem/haar; en zo ja, 
hoever staat het hiermee? Een lokale informant binnen de politie kan dan inlichtin-
gen verschaffen in hoeverre politieoptreden dreigt, en - niet geheel onbelangrijk - 
waartegen het onderzoek zich precies richt, welke onderdelen het behelst, welke 
tactieken worden gevolgd, en wat de crimineel nog kan doen om dit onderzoek te 
frustreren en mogelijk politieingrijpen te voorkomen (= de eerder genoemde secun-
daire en tertiaire vormen van preventie). Relevante informatie in dit verband betreft 
gegevens uit lopende politie-onderzoek zoals tapverslagen, info over naderende in-
vallen, aanhoudingen van handlangers, verslagen van verhoren en journaals, enzo-
voort. In verschillende zaken blijkt van dit soort informatie sprake, vaak ook tegelij-
kertijd. In kader 12.4. is hiervan reeds een fraai voorbeeld gegeven. 

12.4.2 Afnemers van de informatie: boeven 

Infiltratiepogingen komen tot stand op initiatief van buiten. Men zou mogen ver-
wachten dat het opzetten van een dergelijke infiltratiepoging toch de nodige professi-
onaliteit en georganiseerdheid aan criminele zijde zou vereisen. Dit laatste echter, 
blijkt in lang niet alle gevallen het geval te zijn, en wellicht een regelrechte misvat- 
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ting. In een redelijk groot aantal gevallen is sprake van het incidenteel aangrijpen 
van een toevallig zich aandiende mogelijkheid tot infiltratie. 
De afnemers kunnen aldus in twee categorieën worden verdeeld: 
- de professionele crimineel of criminele groepering die al dan niet in georganiseerd 

verband' optreedt en in het kader van de bedrijfsactiviteiten bewust overgaat tot 
het infiltreren van politie en justitie; en 

- de kleine individuele crimineel annex kruimeldief, die 'struikelt' over een toeval-
lig zich aandienende mogelijkheid en vervolgens tracht deze zo goed mogelijk uit 
te buiten. 

Professionele, 'georganiseerde' infiltratie 
In het onderzoek zijn verschillende gevallen aangetroffen waarbij sprake is van 
professioneel crimineel optreden van individuen of van criminele groeperingen. In 
kader 12.9 wordt hiervan een prototypisch voorbeeld gegeven. 

Kader 12.9 - Liefde maakt blind 

- Uit onderzoek blijkt dat een crimineel systematisch allochtone politiemensen nagaat om te 
zien of deze ergens kwetsbaar zijn om deze vervolgens te 'bespringen'. Hij wordt hierbij 
mede geholpen door handlangers die reeds bij de politie werken. Hij knoopt bewust liefdes-
relaties aan met verschillende vrouwelijke agenten, die hij vervolgens met overvloedige 
aandacht en cadeautjes paait. Na de totstandkoming van de relatie zet hij hen emotioneel 
onder druk om voor hem politie-informatie te verzorgen. De betrokken agentes zijn in 
meerdere opzichten eerder slachtoffer dan kwaadwillige dader te noemen. 

De verschillende professionele afnemers kunnen verder worden onderverdeeld in 
twee hoofdcategorieën: de criminelen/groeperingen van (overwegend) autochtone 
Nederlandse oorsprong en samenstelling, en de groeperingen van (overwegend) al-
lochtone oorsprong. De groeperingen van (overwegend) allochtone oorsprong en 
samenstelling laten zich vervolgens weer verder onderverdelen in groeperingen met 
zuiver criminele oogmerken, en groeperingen waarachter zich soms politieke contac- 

I Of deze groepen voldoen aan alle criteria wat betreft de 'echte' georganiseerde criminaliteit zoals de 

Commissie Van Traa deze hanteert, laat zich op basis van dit onderzoek niet ondubbelzinnig vast-

stellen. Om deze reden wordt hier de voorkeur gegeven aan de term 'Criminele groepering'. Wel lijkt 

vaak sprake te zijn van meer of minder stabiele(re) samenwerkingsverbanden met enigerlei vorm van 

centrale coördinatie daarbinnen. 
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ten en -organisaties verschuilen.' Zo is van achterliggende politieke motieven waar-
schijnlijk ook in bovengenoemd voorbeeld (kader 12.9) mede sprake geweest. 

Niet alle wijzen waarop de politie kan worden geïnfiltreerd vinden we bij de ver-
schillende 'georganiseerde' groeperingen in even sterke mate terug. Autochtone cri-
minelen lijken een (lichte) voorkeur te hebben voor het observeren en (laten) volgen 
van politiefunctionarissen, en voor het technisch of facilitair infiltreren van de politie 
(in het bijzonder via de automatisering). Indien desondanks sprake is van persoonlij-
ke infiltratie betreft het relatief vaker een vorm van omkoping en een infiltratiepo-
ging via de band (inzet van aanvullend en ondersteunend personeel van uitzendbu-
reaus en dergelijke). Allochtone groeperingen hebben daarentegen een duidelijker 
voorkeur voor persoonlijke infiltratie en wel voornamelijk via de band van de her-
komstverwantschap en etniciteit. In de termen van genoemd voorbeeld: allochtone 
agenten worden eerder 'besprongen': allochtone personen worden eerder ertoe aan-
gezet als politie-adspirant of -surveillant te solliciteren. 

Voorzover het criminele motief overheerst (zie onder) lijken alle groeperingen echter 
de 'winst' van de politie-infiltratie vooral te zien in de concurrentie tot hun peers 
(segmenten III en IV). Informatie over (dreigend optreden van) politie en justitie is 
in veel gevallen mooi meegenomen, maar lijkt zeker bij een aantal organisaties niet 
per se het hoofdmotief te zijn. Het primaire aandachtsveld is de concurrentie, niet 
zozeer de politie. Men infiltreert de politie, maar staat tevens in zekere zin met de 
rug naar de politie toe. 

In een aantal allochtone infiltraties lijkt tot slot ook sprake te zijn van een verweven-
heid van politiek en misdaad. Dit betreft zowel vóór- als tegenstanders van het poli-
tieke regime in het land van herkomst. In sommige opzichten lijkt sprake te zijn van 
een voortzetting van de politieke strijd op Nederlands grondgebied. De hier ten lande 
verblijvende criminelen van dezelfde herkomst worden vervolgens ingeschakeld om 
informatie over tegenstanders te generen en om langs deze weg controle over (voor-
malige) landgenoten te ver- of herkrijgen. Hiertoe infiltreert men ondermeer de poli-
tie-organisatie. 
In concreto betekent dit dat, voorzover het politieke element prevaleert, de gezochte 
gegevens doorgaans betrekking hebben op de identiteit en de achtergronden van 
(groepen) burgers (en tegenstanders) van allochtone herkomst, inclusief degene die 
hier in overheidsdienst zijn. Hierin lijken bijvoorbeeld Turkse organisaties erg actief. 
In zoverre het criminele (drugs en winst)-motief overheerst, betreft de gezochte in-
formatie wederom politie-informatie over (lopend onderzoeken naar deze of gene) 

1 In de (overwegend) autochtone groeperingen betreft het alleen zuiver criminele organisaties. 
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criminele(n) groeperingen. Vooral bij Surinaamse politieke vertakkingen lijkt hier-
van eerder sprake te zijn. Ook de politiek-geïnspireerde organisaties staan hierbij met 
de rug naar de politie toe: niet de politie, maar de eigen politieke besognes en de 
concurrentie is focus van aandacht. 
Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats. Goed zicht op de exacte politieke im-
plicatie ontbreekt (te) vaak in de dossiers. Oorzaak hiervan is wederom de eerder 
gesignaleerde gewoonte van de politie om daar waar een politieke connotatie aanwe-
zig is, het onderzoek uit angst voor politieke troebelen te beperken tot de individuele 
aanpak en verwijdering van de bewuste infiltrant. Men rechercheert eenvoudigweg 
niet verder. De meer-informatie die hierover eventueel bij RID'en en de BVD is te 
verkrijgen, kan in het kader van dit beperkte onderzoek niet worden meegenomen. 
Dát aldaar meer informatie beschikbaar moet zijn, staat overigens wel vast: in zeker 
twee gevallen is aantoonbaar sprake van een RID-informant wiens betrokkenheid en 
veiligheid verdere afdoening hindert. 

Tenslotte kan - wellicht ter geruststelling - nog worden vermeld dat ook criminele 
organisaties de mogelijkheden die de situatie hen biedt niet altijd ten volle weten uit 
te buiten. Kader 12.10 bevat hiervan een voorbeeld. 

Kader 12.10 - Een gemiste kans 

Een adspirant-agent komt te werken op een district. Van begin af aan functioneert hij matig. 

Zijn leidinggevenden typeren hem later als 'een domme kracht die zich gemakkelijk door ande-

ren liet manipuleren'. De adspirant-agent is een volle neef van een bekende leider van een 

criminele groepering en woont bij hem in de buurt, zo blijkt later. Dit had men ook veel eerder 

kunnen weten. De agent heeft in het geheel niet geheimzinnig gedaan over zijn familiebanden 

en zijn woonsituatie, en 'dit zelfs aan iedereen in het rond gebazuind'. Ondanks dat hij stelsel-

matig de aandacht op zich trekt, zelf aangeeft een 'risicocontact' te zijn, en bovendien ook nog 

allerlei 'gekke dingen' doet, duurt het nog geruime tijd voordat er maatregelen volgen. Na zijn 

proeftijd, wordt hij uiteindelijk wegens disfunctioneren ontslagen. Uit niets blijkt dan dat de 

betreffende neeficrimineel zich gedurende al die tijd van de mogelijkheden van infiltratie be-

wust is geweest en/of van de situatie gebruik heeft weten te maken. 

Niet-professionele of -georganiseerde infiltratie 
Gevallen waarbij individuele kleine criminelen annex 'kruimeldieven' de hen toeval-
lig geboden mogelijkheden trachten uit te buiten, komen relatief ook vaak voor. In 
verschillende dossiers is hiervan sprake. Eerder is reeds het voorbeeld gegeven van 
de criminele vader die zijn dochter emotioneel onder druk zet (kader 12.2). Een an-
der fraai voorbeeld is te vinden in kader 12.11. 
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Kader 12.11 - Onder druk van familie 

Verschillende leden van één familie zijn verwikkeld in criminele activiteiten. Enkele van deze 
criminele familieleden komen in de problemen. Een ver familielid van hen werkt toevallig bij de 
politie in een andere regio. Deze familieleden pressen de politieman vervolgens om voor hen in 
de bres te springen en ondermeer als informatiebron te gaan werken. De politieman heeft eer-
der hiermee nooit te maken gehad. 

Doorgaans betreft dit zaken in de familie- of vriendschapssfeer. Familieleden of ken-
nissen die toevallig bij de politie werken, worden onder druk gezet. In een enkel 
geval probeert men een familielid (zoon, dochter, ex-partner, en dergelijke) te pres-
sen om bij de politie te gaan solliciteren. In alle aangetroffen gevallen is sprake van 
twee varianten: het 'omkeren' van actieve politiefunctionarissen en (doorgaans) po-
gingen tot persoonlijke infiltratie. 
Vaak zijn het ook concrete aanleidingen en problemen die de betrokken crimineel 
ertoe brengen om de voorheen enkel potentiële mogelijkheden nu wel te gaan benut-
ten en uit te buiten. Welke activiteiten van een infiltrant worden gevraagd is dan 
doorgaans afhankelijk van de problemen waarmee de crimineel zich geconfronteerd 
ziet. Dit varieert van lopend politieonderzoek tot wederom het afhouden en tevreden-
stellen van mede-criminelen. Doorgaans is hierbij enkel sprake van defensief gedrag 
(segmenten I, III en V). Het bewust ontregelen van tegenstanders komt niet of 
slechts zeer incidenteel voor. 

12.4.3 Verschaffers van de informatie: de politie 

In het voorgaande zijn reeds vele beweegredenen van politiefunctionarissen aan de 
orde gekomen om informatie te (gaan) verstrekken. De motieven zijn niet erg verras-
send. In verreweg de meeste gevallen betreft het geldelijke en emotionele beweegre-
denen. Daarnaast kan in een enkel geval nog op politieke beweegreden worden ge-
wezen. 

Herkomstverwantschap of etniciteit lijkt met name bij infiltratiepogingen een hoofd-
factor te zijn. Zeker indien men rekening houdt met het totaal aantal allochtone func-
tionarissen werkzaam bij de politie, is sprake van een duidelijke oververtegenwoor-
diging van allochtonen, althans in de dossiers. Deze bevinding spoort met de bevin-
dingen van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. 

198 



'Etniciteit' als verklaringsfactor bestaat echter, zo blijkt uit de dossiers en vraagge-
sprekken, uit een amalgaam van vier verschillende elementen of subfactoren. Geza-
menlijk creëren deze een verhoogd risico voor infiltratie. Het betreft: 
- het verschil in cultuur en de relatief sterke(re) sociale band binnen allochtone 

gemeenschappen waardoor allochtone politiefunctionarissen eerder in loyaliteits-
conflicten (kunnen) komen; 

- de relatief verhevigde criminele én politieke druk waaraan sommigen worden 
blootgesteld; 

- de kwetsbaarheid van de positie als relatieve nieuwkomers binnen de politie-orga-
nisatie; en 

- de verscherpte aandacht van de politie-omgeving ten aanzien van deze 
nieuwkomers. 

Cultuur en loyaliteit 
In verschillende allochtone culturen staat, zo blijkt, de band met de eigen familie en 
- in mindere mate - die met persoonlijke vrienden en kennissen voorop. Deze banden 
zijn tamelijk dominant in de zin dat concurrerende loyaliteiten niet of slechts moei-
zaam worden geaccepteerd. De loyaliteit die de politie-organisatie van hen vraagt, 
brengt allochtone functionarissen dan ook eerder/vaker in loyaliteitsconflicten dan 
autochtone politiefunctionarissen. Een voorbeeld van dit mechanisme is te vinden in 
kader 12.12. 

Kader 12.12 - Loyaliteitsconflict 

Een Turkse collega wordt herhaaldelijk door zijn familie gevraagd om voor hen bepaalde dien-

sten te verrichten. Enkele hiervan staan op gespannen voet met de politiële integriteit die even-

eens van hem wordt gevraagd. Hij komt in een loyaliteitsconflict terecht tussen zijn criminele 

familie en zijn positie als politieagent. Uiteindelijk neemt hij vrijwillig ontslag om hieraan te 

ontkomen. Geen enkele maatregel dwingt hem hiertoe. Collega-agenten zien hem node gaan. 

Ook allochtonen zelf geven deze problematiek geregeld aan. Gevraagd naar de be-
weegredenen voor zijn handelen zegt een andere allochtone agent: 'als mijn oudere 
broer iets aangeeft, dan moet ik het gewoon doen'. De sanctie die hierop staat is een 
vorm van sociale uitsluiting binnen zijn familie, aldus deze agent. De sterke(re) in-
terne cohesie binnen allochtone gemeenschappen zet allochtone agenten aldus onder 
druk. Hoewel een en ander wellicht niet in alle allochtone culturen en overal in even 
sterke mate speelt, kan gevoeglijk worden aangenomen dat een verstrekt interne co- 
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hesie binnen de gemeenschap de leden van deze gemeenschap binnen de politie 
soms in loyaliteitsconflicten (kan) breng(t)en. 

Verhevigde criminele en politieke druk - 
Een tweede element betreft de grotere criminele en politieke druk waaraan verschil-
lende politiefunctionarissen soms worden blootgesteld. Dit treft met name de druk 
vanuit allochtone criminele en politiek-criminele 'georganiseerde' groeperingen. Zo-
als eerder gezien hebben deze groeperingen een duidelijke voorkeur voor de per-
soonlijke infiltratie. Daar waar stelselmatig allochtone personen als potentiële bron-
nen van informatie worden getraceerd, nagegaan en gescreend, is op voorhand te 
verwachten, dat van eventuele zwakke plekken of momenten van de betrokkenen 
eerder en beter ge-/misbruik zal worden gemaakt. Een klassiek voorbeeld hiervan 
kan in één dossier worden aangetroffen. Hierbij is misbruik gemaakt van het feit dat 
de allochtone agente na een eerder gedwongen huwelijk zojuist is gescheiden, als 
gevolg van een en ander in onmin met haar familie leeft, een abortus heeft onder-
gaan, en nu systematisch wordt benaderd door aardige 'heren' die haar in bescher-
ming nemen. Onder dergelijke condities en bij ontstentenis van een goede opvang 
binnen het korps is op voorhand te verwachten dat velen voor dergelijke attenties 
zullen bezwijken. 

• 
Kwetsbaarheid als nieuwkomer 
Een derde element betreft de relatieve kwetsbaarheid van de positie als nieuwkomers 
binnen een staand - hoofdzakelijk autochtoon georiënteerd - politieapparaat als zoda-
nig. Eén van de gesprekspartners beschrijft deze problematiek in een notedop. 'De 

allochtonenproblematiek is het gevolg van een geforceerde instroom van allochtone 

studenten een paar jaar geleden. De politie-organisatie heeft toen ook te weinig oog 

gehad voor deze problematiek. Men hoopte op een toegevoegde waarde, maar men 

heeft er te weinig aan gedaan deze toegevoegde waarde te incorporeren binnen de 

organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat veel, met name allochtone meisjes, weer zijn 

uitgestroomd. En het gaat ook ten koste van de mensen die ondanks alle moeilijkhe-

den alsnog zijn binnengestroomd. Die worden nog steeds op hun voormalige colle-

ga's aangekeken'. Toevoeging van vreemde elementen binnen een organisatie vereist 
een goede opvang en coaching van die elementen binnen de organisatie. Indien deze 
niet voldoende aanwezig is of ontbreekt, is niet te vermijden dat hierbij brokken 
zullen worden gemaakt. Nog los van het feit dat bij de geforceerde instroom, zoals 
enkele gesprekspartners aangeven, niet altijd die zorgvuldigheid in acht is genomen 
die het ambt van politiefunctionaris vereist. 
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Verscherpte aandacht 
Een positie als vreemde eend in de bijt leidt automatisch tot bestendige aandacht van 
de collega's. Verscherpte aandacht leidt op haar beurt weer tot (relatief) eerdere ont-
dekking van afwijkend gedrag. In eerdere hoofdstukken is hieraan reeds aandacht 
besteed (zie hoofdstuk 9). Op deze plaats wordt hier kracht bijgezet met behulp van 
twee exemplarische voorbeelden (zie kader 12.13). Het ene geval betreft een (on-
schuldige) autochtone agente; het andere een (onschuldige) allochtone agente. Ken-
nelijk houdt de verscherpte aandacht soms nooit op, ook al is verschillende keren 
onbetwistbaar aangetoond dat deze volkomen ten onrechte is (geweest). 

Kader 12.13 - Argwaan 

- Uit CID-info wordt bekend dat een (allochtone) collega HKS-informatie verschaft aan een 
criminele groepering. Het opvraaggedrag van deze collega wordt bij de herkenningsdienst 
nagegaan. Er komt niets uit. In overleg met een lijnchef die voor het overige aangeeft dat 
het een integere collega betreft, wordt het dossier direct definitief gesloten. 

- Een allochtone agente is enkel vanwege haar familienaam en een hardnekkig geruchtencir-
cuit door de jaren heen reeds tweemaal aan uitvoerig onderzoek onderworpen geweest. Tot 
twee keer toe is er overduidelijk niets aan de hand. Het feit dat de agente altijd heeft meege-
werkt, goed functioneert, aantoonbaar niets fout heeft gedaan en er ook geen informatie.is  
binnengekomen dat een en ander anders is geworden, kan echter niet voorkomen dat als 
gevolg van een toevallig gesprek bij de koffieautomaat de agente wederom aan onderzoek 
(het derde!) wordt onderworpen. Ook nu blijkt aantoonbaar niets aan de hand. 

12.5 Signalering en afdoening 

De signalering en afdoening van gevallen van infiltratie is zo blijkt, niet zonder pro-
blemen. Dit heeft te maken met verschillende facetten: in de eerste plaats de wijze 
van signalering en de motieven van degene die signaleert/tipt (paragraaf 12.5.1); in 
de tweede plaats de tegenstrijdige belangen die aan onderzoek en afdoening vaak te 
gronde liggen (paragraaf 12.5.2); in de derde plaats de verschillende betrokken in-
stanties en de onderlinge verhoudingen (paragraaf 12.5.3). Uiteindelijk resulteert een 
concrete afdoening (12.5.4). 
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12.5.1 Signalering: motief of strategie 

Infiltratie van de politie is een zaak die vrijwel iedereen bij de politie direct in bewe-
ging zet. De mogelijkheid dat de vijand, de onderwereld is binnengedrongen, zet de 
aandacht meteen op scherp. 
Signaleringen van (pogingen tot) infiltratie, zo blijkt uit de dossiers, kent drie hoofd-
bronnen. Het leeuwedeel betreft informatie van RCID-informanten: in vele gevallen 
geclassificeerd met code 00 (niet te gebruiken) of 01 (alleen te gebruiken na consul-
tatie van de betreffende informantenrunner). In een enkel geval is de RID de bron. 
Daarnaast wordt een groot aantal gevallen bekend via lopende tactische onderzoeken 
naar criminelen/criminele groeperingen (telefoontaps, invallen, huiszoeking en der-
gelijke). En een gering deel wordt soms door louter toeval ontdekt. 

Met name bij signaleringen door criminele informanten en vanuit de onderwereld 
staan betrokkenen voor een dilemma. Is de informatie valide? Welke motieven en 
eigen belangen liggen eraan ten grondslag? Is sprake van een bewuste offensieve 
strategie om de politie in verwarring te brengen? Dat de gevaren voor een al te hefti-
ge reactie geenszins ondenkbeeldig zijn, is in het voorgaande al uitgebreid beschre-
ven en geïllustreerd (zie kader 12.7). En indien onderwereldfiguren zelf al bevraagd 
kunnen worden over hun motieven voor tipgeving, is de verklaring die men aangeeft 
niet erg overtuigend. Wat te denken van een verklaring als 'ik ben bang geworden, 
omdat ik die groep zo gewelddadig vind geworden'? 

12.5.2 Belangen 

Bij (mogelijke) infiltratie is een tweede probleem de verschillende, soms met elkaar 
conflicterende belangen, die betrokkenen aan politie- en justitiezijde hebben bij on-
derzoek en afdoening. Deze belangen kunnen langs twee dimensies worden gety-
peerd. 
Het betreft allereerst het groepsniveau van waaruit men de infiltratie wil benaderen. 
Wordt het incident opgevat als een geval van infiltratie op lokaal niveau: dit wil 
zeggen, uitsluitend betrekking hebbende op de individuele agent en op de lokale 
afdeling of groep (microniveau). Benadert men het als een infiltratie van het korps 
en dus op korpsniveau (meso-niveau)? Of ziet men het als een bewuste infiltratie van 
de politie als zodanig (macro-niveau) waarin het incident hoogstens het bekende 
topje van de ijsberg is. Een mooi voorbeeld van dit laatste is een eventuele infiltratie 
van een RCID of de NCID bij de CRI. Is dit nu een lokale infiltratie, een infiltratie 
van het korps, of wordt hiermee het gehele politieapparaat gepenetreerd? Een en 
ander heeft wel de nodige consequenties voor de te nemen maatregelen. 
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In de tweede plaats worden onderzoek en afdoening mede geleid door het belang dat 
men aan een bepaalde afdoening hecht. Ten onderscheiden is in dit verband tussen 
het werkgeversbelang (snelle verwijdering, arbeidsrechtelijke insteek en afdoening, 
geringe onrust onder het personeel), het strafvorderlijk belang (uitputtend/langdurig 
strafrechtelijk onderzoek en een strafrechtelijke afdoening) en het belang dat men 
aan andere onderzoekstrajecten (RCID-traject, ander tactisch onderzoek) hecht. Dit 
laatste onderscheid is niet specifiek voor de infiltratie. De uiteenlopend belangen zijn 
- in mindere of meerdere mate - ook bij andere vormen van informatie-uitwisseling 
met de onderwereld en (soms) het grijze gebied te onderkennen. Het onderscheid 
komt bij infiltratie echter pregnanter tot uiting in zover deze vorm van informatie-
uitwisseling het contrasterend karakter van deze belangen eerder op scherp zet. 

Op basis van het bovenstaande kan aldus een typologie in onderzoeksbelangen wor-
den geformuleerd (zie kader 12.13). Een korte blik op deze typologie maakt duide-
lijk waar de problemen schuilen. 
De belangen 'sporen' redelijk tot goed in de cellen I, II, VI en VIII. In deze vier ge-
vallen kunnen de verschillen redelijk tot goed met elkaar in overeenstemming wor-
den gebracht. In de cellen I en VI goed, omdat de belangen hierin goeddeels samen-
vallen. In de cellen II en VIII omdat de aanpak hier doorgaans een vorm van priori-
teitenstelling betreft. 
De belangen sporen duidelijk minder in de cellen V en IX. In cel V omdat het korps-
belang hierin op zijn minst ambigu is. Als organisatie wil men het probleem direct 
kwijt. Tegelijk wil men ook tot op de bodem hebben uitgezocht in hoeverre het 
korps verder is geïnfiltreerd. In cel IX omdat het landelijke belang dat bij eventuele 
infiltratie is gemoeid, doorgaans uitgaat boven het soms lokale belang van andere 
trajecten/onderzoeken: verder zeker althans beide belangen laten zich moeilijk afwe-
gen. 
De belangen sporen verder zeker niet goed in de cellen III, IV en VII. Op afdelings-
niveau wil men het probleem doorgaans zo snel mogelijk kwijt, maar wordt dit ge-
hinderd door het onvermijdelijke tijdsverloop dat gemoeid is met de strafrechtelijke 
opsporing (IV) en de opsporing in andere trajecten c.q. van andere afdelingen (VII). 
In cel III spoort een en ander niet goed omdat het landelijk belang hier van een ge-
heel andere orde is dan het lokale werkgeversbelang. 
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I. 	 II. 	 III. 
Afdelingsniveau en werkge- 	Korpsniveau en werkgevers- 	Landelijk niveau en werkge- 
versbelang 	 belang versbelang 

IV. 	 V. 	 VI. 
Afdelingsniveau en belang 	Korpsniveau en belang van 	Landelijk niveau en belang 
van de strafrechtelijke opspo- 	de strafrechtelijke opsporing 	van de strafrechtelijke op- 
ring en afdoening 	 en afdoening 	 sporing en afdoening 

VII. 	 VIII. 	 IX. 
Afdelingsniveau en belang 	Korpsniveau en belang van 	Landelijk niveau en belang 
van andere trajecten en on- 	andere trajecten en onderzoe- 	van andere trajecten en on- 
derzoeken 	 ken 	 derzoeken 

Kader 12.13 - Typologie van belangen rond onderzoek naar infiltratie 

12.5.3 Betrokken afdelingen, korpsen en instanties 

Signalen komen dus voor het merendeel binnen via de RCID of via tactische recher-
che-onderzoeken. Vervolgens zijn verschillende trajecten mogelijk. Dit is, zo blijkt, 
ondermeer afhankelijk van de vraag of: 
- er wel of geen afzonderlijke afdeling intern onderzoek [Bureau Intern Onderzoek 

(BIO), Bureau Interne Zaken (BIZ)] in het korps aanwezig is; gedurende het on-
derzoek functioneren in twee korpsen een dergelijke afdeling, en is een derde nog 
in oprichting; 

- er afspraken zijn gemaakt tussen het betreffende korps, het OM en de rijksrecher-
che en welke inhoud die hebben: in het onderzoek komt tot uiting dat hierin nog 
wel eens verschil bestaat; bij sommige korpsen bestaat een afspraak in dit soort 
gevallen direct het OM c.q. de rijksrecherche in te schakelen; in andere korpsen 
gebeurt dit op ad hoc-basis en meestal na een (lijn- of korps)-afweging'; daar-
naast varieert ook de houding en invloed van het OM per regio; 

- de capaciteit van de rijksrecherche in deze: in het onderzoek komt in dit verband 
tot uiting dat de (beperkte) capaciteit van de rijksrecherche om dit soort van ge-
vallen verder te onderzoeken en nogal eens toe leidt dat onderzoeken op een 

I Momenteel is er een werkgroep bezig die tot taak heeft criteria voor de inzet van de rijksrecherche te 
ontwerpen. In de concept-criteria wordt ondermeer aangegeven dat de rijksrecherche in alle gevallen 
moet worden ingezet 'bij (corruptie)-onderzoeken tegen (politie)-ambtenaren (met name de artt. 272 
Sr schending ambtsgeheim, en 363 Sr omkoping)', en in alle gevallen waarin sprake is van 'mogelijke 
misdrijven gepleegd door een hulpofficier van justitie en politiefunctionarissen in schaal 9 en hoger'. 
Over een en ander bestaat echter nog discussie. 
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wachtlijst belanden, alsnog worden terugverwezen naar het korps, of (noodge-
dwongen) door gezamenlijk samengestelde onderzoeksteams (rijksrecherche en 
regiokorps) worden onderzocht. 

Twee bijkomende aspecten zijn hierbij van belang. In de eerste plaats het feit dat de 
rijksrecherche tot voor kort niet over een eigen inlichtingendienst of CID heeft be-
schikt. Met name van de zijde van de RCID'en bestaat weerstand tegen vrijelijke 
overdracht van, en toegang tot CID-informatie aan niet-CID'en. Zeker gezien het feit 
dat het leeuwedeel op RCID-info wordt gesignaleerd is de inschakeling van de rijks-
recherche dan ook een subtiel spel', met wisselende resultaten. 

In de tweede plaats is ook de relatieve zelfstandigheid van de RCID tegenover het 
eigen korps van belang. De RCID-betrokkenheid waarborgt een zekere autonomie 
van het onderzoek tegenover het korps. In het onderzoek zijn twee gevallen aange-
troffen waar de RCID-betrokkenheid - mede onder leiding van de CID-OvJ - de 
weerstand binnen het korps tegen verder onderzoek heeft doorbroken. De RCID is de 
(in casu rijksrecherche)-onderzoeken stelselmatig blijven voeden met nieuwe aanvul-
lende informatie, ook in het geval dat de lijn hiervoor niet erg geporteerd lijkt te zijn. 

In de praktijk functioneren derhalve verschillende onderzoekstrajecten, soms zelfs 
tegelijk en naast elkaar. De volgende onderzoekstrajecten zijn aangetroffen: 
Binnen het politiekorps: 
- een (volledig) onderzoek in de lijn; 
- een onderzoek door de tactische recherche, doorgaans van een ander district (in 

een enkele geval ondersteund door leden van een ander korps); 
- een onderzoek door de aanwezige afdeling intern onderzoek; 
- combinaties van lijn- en intern onderzoek; en 
- combinaties van een RCID-traject, en respectievelijke onderzoeken in de lijn, door 

de tactische recherche en/of een afdeling intern onderzoek; 
Wat betreft andere korpsen/instellingen: 
- een geheel zelfstandig onderzoek door de rijksrecherche; 
- combinaties van een rijksrecherche en een lijn- of intern onderzoek; 
- combinaties van een rijksrecherche-onderzoek en een RCID-traject van het korps. 
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12.5.4 Afdoening 

Het gevolgde onderzoekstraject heeft consequenties voor de richting en de omvang 
van het onderzoek zo blijkt, en uiteindelijk ook voor de afdoening. In termen van de 
eerder genoemde typologie van belangen kan grofweg het volgende worden gesteld. 
Lijngedomineerde onderzoeken en onderzoeken door collega's van andere districten 
tenderen vrijwel altijd naar een afdoening op lokaal lijn- en korpsniveau. Hierin 
spelen het werkgeversbelang in eerste instantie, en het belang van andere trajec-
ten/onderzoeken in tweede instantie de belangrijkste rol in de afweging (typologie-
cellen I, II, VII en VIII). Men kijkt doorgaans niet verder dan de bewuste afdeling of 
korps. Mogelijke vertakkingen elders worden niet/minder onderzocht. 
Rijksrecherche- en OM-gedomineerde onderzoeken tenderen veelmeer in de richting 
van een strafrechtelijke en integrale aanpak (cel VI en in mindere mate IX). Vertak-
kingen elders worden hierin veelal wel nagegaan. 
Onderzoeken door afdelingen intern onderzoek functioneren doorgaans op korpsni-
veau (cellen II, V en VIII) en trachten veelal een middenweg te vinden tussen de 
strafrechtelijke opsporing en het belang van het korps als werkgever of van andere 
trajecten/onderzoeken. Dit is ondermeer afhankelijk van de aard van het signaal en 
ieders positie in deze. 

Als gevolg van de rijksrecherche-/OM- interventie en (deels) die van de afdeling 
intern onderzoek, leiden infiltraties, indien aangetoond, duidelijk eerder tot een straf-
rechtelijke afdoening in vergelijking tot andere vormen van informatie-uitwisseling 
met de onderwereld. 
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13 Evenwicht en inbedding in de onderwereld 

13.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk richt zich op de gevallen, waarbij het niet duidelijk is bij wie nu het 
initiatief en het zwaartepunt van de informele activiteiten is gelegen: de verstrekken-
de politiefunctionaris of de afnemer van de informatie, de onderwereld. Deze catego-
rie bevat drie segmenten: 
- ofwel er is duidelijk sprake van een zeker 'evenwicht' in de activiteiten tussen 

politiefunctionaris en onderwereld zodat beiden evenzeer verantwoordelijk kunnen 
worden geacht; 

- ofwel er is sprake van een zodanige 'inbedding' van de politiefunctionaris in on-
derwereldactiviteiten dat het aanleggen van een onderscheid enkel theoretische 
waarde heeft en geen recht doet aan de werkelijkheid; 

- ofwel het dossier biedt op zich onvoldoende aanknopingspunten om een onder-
scheid in zwaartepunten aan te brengen. 

De indeling van het hoofdstuk is verder als volgt. Eerst komen de gegevens uit het 
dossieronderzoek aan de orde (paragraaf 13.2). Vervolgens volgen paragrafen over 
de verschillende vormen van informatie-uitwisseling in de praktijk (paragraaf 13.3), 
en een analyse van de problematiek (13.4). In paragraaf 13.5 komen signalering en 
afdoening aan de orde. 

13.2 Dossiergegevens 

Omvang 
In de periode 1993-1995 zijn bij de onderzochte instanties in totaal 110 gevallen 
geregistreerd waarbij sprake is van mogelijke informele informatie-uitwisseling met 
de onderwereld, en niet duidelijk is wie nu de drijvende kracht achter de informatie-
uitwisseling is. Het betreft hier dus verreweg de grootste groep van zaken binnen één 
segment (cel VI van de matrix van hoofdstuk 3). Er zijn 89 zaken aangetroffen bij de 
politie, en 21 bij de overige instellingen. 

Van vier zaken zijn dossiers bij verschillende instellingen aangetroffen. In deze vier 
gevallen betreft het allen gevallen die zowel tot een onderzoek van de reguliere 
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politie (driemaal) of een BOD (éénmaal) hebben geleid, als tot een onderzoek van de 
rijksrecherche (en aldaar dus ook zijn aangetroffen). 

Bij de 110 zaken zijn in totaal 121 personen betrokken geweest die op enig moment 
een relatie tot de politie (100) of tot een BOD (3) hebben gehad. Het betreft 100 
opsporingsfunctionarissen (waarvan vijf aankomend), en daarnaast een rijk gescha-
keerde variëteit aan overige medewerkers (baliemedewerker/receptionist, administra-
tief medewerker, parketwachter, gedetacheerde marechaussee, politiesurveillant en 
parkeercontroleur: in totaal tien stuks). 

Afdoening 
Van deze 110 gevallen kan van 93 1  dossiers de stand van zaken ten tijde van dit on-
derzoek worden opgemaakt. Deze is als volgt. 
- In twee gevallen is het zo'n onduidelijk signaal geweest dat deze gevallen uitein-

delijk niet in onderzoek zijn genomen. Het betreft beide anonieme agenten. 
- In veertien gevallen 2  is de zaak om strategische redenen op een wachtlijst beland; 

één ervan bij de rijksrecherche. In de meeste gevallen houdt dit verband met lo-
pend, strategisch- of CID-onderzoek naar andere criminele activiteiten. 3  Daar-
naast komt het voor dat de informatie op zich klopt en er dus daadwerkelijk is 
gelekt, maar dat deze info niet herleid kan worden tot degene naar wie het ver-
moeden in eerste instantie is uitgegaan. Om deze reden geeft men de voorkeur aan 
de wachtlijst in afwachting van verdere info. In enkele andere gevallen is de be-
trokkene wel duidelijk geworden, maar heerst momenteel nog onvoldoende duide-
lijkheid in de zaak om tot actie over te gaan. Ook hier geeft men er de voorkeur 
aan de verdere ontwikkelingen af te wachten. 

- In totaal achttien zaken 4  zijn momenteel nog in onderzoek, waarvan één bij de 
rijksrecherche. Ook hiervoor kan weer gewezen worden op de gesignaleerde ach-
terstanden in afhandeling. 

- Acht gevallen zijn na onderzoek uiteindelijk afgelegd. 
- In 51 gevallen is de zaak na onderzoek afgedaan. In dertien zaken 5  heeft men 

niets kunnen aantonen en geen aanleiding gevonden om maatregelen te nemen. In 
twee zaken is het lekken van informatie op zich niet aangetoond, maar heeft men 

1 In zeventien gevallen bleef dit ondanks alle naspeuringen uiteindelijk onduidelijk. 
2 Politie: dertien maal; rijksrecherche: éénmaal. 
3 Ter adstructie: we hebben het hier in vele gevallen over politiefunctionarissen die als het ware zijn 

'ingebed' in doorlopende criminele activiteiten. 
4 Zeventien zaken bij de politie: één zaak bij de rijksrecherche. 
5 Negen bij de politie en vier bij de rijksrecherche. In één geval is hiervoor ook geen enkele aanleiding: 

hier is betrokkene juist komen melden dat een risicovolle situatie zich in de toekomst mogelijk kan 
voordoen. 
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hierin wel aanleiding gevonden om betrokkene voor zijn criminele contacten te 
waarschuwen. Uiteindelijk is in 36 gevallen sprake geweest van enig lekken van 
informatie naar de onderwereld, althans van een zodanige verdenking dat maatre-
gelen mogelijk zijn gebleken. Hierbij zijn in totaal 40 politiefunctionarissen be-
trokken. 

Een en ander heeft voor de 40 betrokken functionarissen vooral geleid tot discipli-
naire maatregelen. Strafrechtelijke vervolging is slechts tegen vier personen inge-
steld, waarvan er drie bij de rijksrecherche zijn aangetroffen en één bij het OM. Van 
de gevallen die enkel bij de reguliere politie zijn aangetroffen, is het geen enkele 
keer tot een strafrechtelijke vervolging gekomen. Het komt dus zelden of nooit tot 
een formele strafrechtelijke vervolging. In vier dossiers is overigens wel overwogen 
tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, maar is dit uiteindelijk niet gebeurd. 
Motieven hiervoor zijn: 
- er is onvoldoende bewijs volgens advies OvJ (één geval/persoon); 
- met betrokkenen wordt een deal gesloten: geen strafrechtelijke vervolging in ruil 

voor 'vrijwillig' genomen ontslag (twee zaken; drie personen); en 
- uit een oogpunt van nog lopend strategisch- en CID-onderzoek (één geval/per-

soon). 

Uiteindelijk heeft het geheel geresulteerd in de volgende 33 disciplinaire maatrege-
len': 
- in 21 keer heeft de affaire direct geleid tot onvoorwaardelijk ontslag van betrokke-

ne (waarvan vijf 'vrijwillig' of 'eervol'); hierbij heeft men ook enkele keren ge-
bruik gemaakt van het beëindigen van de proeftijd; 

- vijfmaal is aan betrokkene een waarschuwing gegeven; 
- driemaal is de betrokkene overgeplaatst naar een minder risicovolle afdeling 

(twee) of is een detachering beëindigd (een); en 
- éénmaal is buitengewoon verlof verleend. 
In drie zaken is wel een disciplinaire straf getroffen maar kan uit het dossier niet 
worden opgemaakt, welke precies. 2  

Van de overige gevallen (zeven personen) zijn er vier op andere wijze afgedaan. Dit 
betreft: 

1 E.g. het geheel telt op tot méér dan 40: drie personen die in aanmerking zijn gekomen voor een straf-
rechtelijke vervolging zijn tevens ontslagen (de vierde was reeds niet meer in dienst). Eén persoon 
heeft een combinatie van disciplinaire maatregelen gekregen, namelijk waarschuwing en overplaat-
sing. 

2 In twee gevallen betreft dit zaken van de rijksrecherche die zijn terugverwezen naar de politie. De 
uiteindelijke afdoening staat dan niet vermeld. 
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- de overdracht van de informatie naar een ander korps waar de 'echte' betrokkene 
werkzaam is; 

- het niet aannemen van betrokkene in een sollicitatieprocedure; 
- het achterwege blijven van maatregelen omdat betrokkene niet (meer) in dienst is; 

en 
- het afspreken van een gedragscode voor de toekomst. 
Van drie zaken/personen is tenslotte de afdoening geheel onbekend gebleven'. 

Inhoudelijke typering 
Politiefunctionarissen bewegen zich uit hoofde van hun functie geregeld in criminele 
kringen. De nabijheid van de onderwereld op zich is dus niet vreemd. Anders wordt 
het indien politiefunctionarissen ook buiten de reguliere taakvervulling contacten 
hebben met criminelen. Zo'n agent kan dan zelf een 'risico-contact' worden. Het is 
in dat geval immers niet goed duidelijk (meer) voor wie hij/zij dan feitelijk werkt: de 
boven- of de onderwereld. 

Blijkens de dossiers zijn er vier categorieën te onderkennen, die (mede) ertoe leiden 
dat politiefunctionarissen tot risico-contact (ver)worden. Het betreft factoren die te 
maken hebben met de: 
- persoon of persoonlijkheid van de betrokken politiefunctionaris(sen); 
- de relaties die politiefunctionarissen kunnen onderhouden; 
- het politiewerk en de contacten die dit meebrengt; en 
- de nevenactiviteiten die politiemensen kunnen ondernemen. 

Binnen elke hoofdcategorie zijn verschillende subfactoren te onderkennen. In de 
volgende paragraaf worden de betreffende risico-contacten nader beschreven en 
gespecificeerd. 

13.3 Vormen 

13.3.1 Risico-contact als gevolg van persoonlijke factoren 

Een eerste categorie wordt gevormd door die politiemensen die op grond van indivi-
duele persoonskenmerken tot risico-contact zijn geworden. Deze individuele factoren 
zijn in drie subvarianten nader in te verdelen. 

1 E.g. twee zaken bij de rijksrecherche. 
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Ia. Persoonlijke problemen en/of algehele labiliteir de betrokkene heeft een labiele 
persoonlijkheidsstructuur of is dit door bij voorbeeld een drankprobleem geworden. 
Bij drie politiefunctionarissen heeft dit een aantoonbare rol gespeeld. Ook een iets 
minder strikt besef van normen kan tot deze categorie worden gerekend (twee perso-
nen). In kader 13.1 worden enkele aangetroffen voorbeelden kort weergegeven. 

Kader 13.1 - Persoonlijke problemen 

- Bij een verdachte wordt het telefoonnummer van een politiemedewerker aangetroffen. De 

betreffende medewerker, een receptionist, blijkt na onderzoek een drankprobleem te hebben 

en hiervoor veelvuldig het café te bezoeken. De receptionist wordt als een risicocontact be-

schouwd en voorlopig met buitengewoon verlof gestuurd. 

- Een politieman gaat vreemd gedrag vertonen. Dit valt zijn collega's geleidelijk op. Uit on-

derzoek blijkt dat hij door privé-problemen uiterst labiel is en eigenlijk op de 'bespreeklijst 

van het sociaal-medisch team' thuis zou moeten horen. Omdat hij én contacten met crimine-

len heeft én niet meer voor zijn functie geschikt is, wordt hij overgeplaatst naar een minder 

bedreigende functie. 

Ib. Machogedrag: bij zeker zeven personen heeft machogedrag - het zich groter en 
belangrijker willen voordoen dan men daadwerkelijk is - een aantoonbare rol ge-
speeld. Machogedrag leidt er onder omstandigheden toe dat men een (al te) gemak-
kelijke prooi wordt voor het (klater)-goud van de onderwereld: geld, aanzien, grote 
auto's enzovoort. Kader 13.2 geeft hiervan een wel heel markant voorbeeld. 

Kader 13.2 - Een macho 

De RCID meldt dat een agent loslippig is naar criminelen en mogelijk ook corrupt is. De 

RCID-info komt uit meerdere bronnen. De agent zou veelvuldig in de nabijheid van lokale 

criminelen verkeren. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat de betrokken weliswaar een 

'kwetsbare positie' inneemt binnen de lokale criminele situatie en (te) goed van de lokale situa-

tie op de hoogte is, maar dat van concrete strafbare gedragingen niet is gebleken. Er is wel 

sprake van risicovol en laakbaar gedrag. De betrokken agent blijkt een typisch voorbeeld van 

een lokaal bekende politieman, die van tijd tot tijd soms ook de grote jongen wil uithangen 

tegenover het lokale criminele milieu. De agent wordt - mede op eigen verzoek - overgeplaatst 

en bovendien gewaarschuwd dat bij herhaling ontslag zal volgen. 

211 



Ic. Persoonlijke hobby's, preoccupaties of obsessies: ook persoonlijke preoccupaties 
en -obsessies kunnen een politiefunctionaris te zeer in de nabijheid van criminelen 
brengen. De sportschool, de horeca, de sexclub: het zijn notoire voorbeelden. Minder 
bekend is echter dat ook op het eerste gezicht relatief onschuldige hobby's/bezighe-
den een agent in problemen kan brengen. Het is hier niet zozeer de bezigheid op 
zich, als wel het mede frequenteren van de onderwereld van de locaties waar deze 
bezigheden plaatsvinden die het probleem vormen. Een agent is hierop niet in alle 
gevallen voorbereid. Kader 13.3 geeft hiervan een voorbeeld. 

Kader 13.3 - Een uit de hand gelopen hobby 

Een politieman en zijn vrouw houden tropische siervogels als hobby. Door deze hobby komen 
zij in contact met verschillende handelaren in tropische siervogels. In deze handel zijn echter 
ook criminelen betrokken. Uiteindelijk geraken zij tenslotte mede betrokken in de illegale tak 
van deze handel. 

13.3.2 Risicocontact door persoonlijke relaties 

Politiefunctionarissen kunnen ook in moeilijkheden worden gebracht door de per-
soonlijke relaties die men met derden onderhoudt. Soms kan men hieraan weinig 
doen (familie, herkomst); soms zou men willen dat politiefunctionarissen wat selec-
tiever te werk zouden gaan (liefdespartners, vrienden, het old boys-netwerk). De 
volgende zes subvarianten komen meer dan eens voor (type IIa tot en met Ill"). Daar-
naast komt men een enkele keer ook in de problemen doordat beide families van 
oudsher met elkaar bevriend zijn (eenmaal), en doordat men niets vermoedend aardig 
doet tegen een criminele buurman (eenmaal). 

IIa. De directe familieband: politiefunctionarissen hebben soms criminele bloedver-
wanten in de eerste of tweede graad. In de dossiers komen in dit verband vooral cri-
minele mannelijke verwanten (vaders, broers en neven) voor; in een enkel geval 
echter ook vrouwelijke verwanten zoals een criminele moeder of een verslaafde 
dochter. In de meeste gevallen gaat het om bloedverwanten die doorgaans langdurig 
in een (semi)-crimineel milieu verblijven. In enkele gevallen wordt men - onvoorbe-
reid - geconfronteerd met bloedverwanten die recent tot criminaliteit zijn vervallen. 
Kader 13.4 geeft van beide gevallen een voorbeeld. 
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Kader 13.4 - Criminele familieleden 

Uit CID info (01) wordt bekend dat een bekende crimineel familie zou hebben bij de politie. 
Deze politieman zou informatie verstrekken aan de broer van de crimineel. Na onderzoek 
blijkt dat de betrokken agent een volle neef is van de crimineel. Van enige overdracht van 
informatie blijkt echter niets. Omdat men een en ander toch ziet als een mogelijk risicocon-
tact wordt de melding geregistreerd, en in afwachting van verdere info op de wachtlijst 
gezet. 
Sprake is van een 'echt' politiegezin. De vader, een politieman, is reeds lang gepensioneerd. 
De dochter werkt sinds jaar en dag ook bij de politie. Op een gegeven moment raakt de zoon 
van de oud-politieman betrokken bij de handel in verdovende middelen. In een onderzoek 
duikt althans zijn naam op. Op dat moment wordt men geconfronteerd met het feit dat zijn 
zus bij de politie werkt en bovendien op dat moment ook nog een functie bij de RCID ver-
vult. Omdat de zus echter op geen enkele manier van enige betrokkenheid wordt verdacht, 
én bovendien sinds jaar en dag naar ieders tevredenheid functioneert, wordt volstaan met 
haar hierover aan te spreken en op de mogelijke risico's van contacten met haar broer te 
wijzen. Verdere maatregelen worden niet overwogen 

III). De partnerkeuze: de liefde is kennelijk niet alleen in spionageromannetjes een 
beproefde manier om aan informatie te komen. In zeker vijf gevallen zijn de proble-
men ontstaan doordat een - doorgaans vrouwelijke - politiefunctionaris verliefd werd 
op een crimineel, zo blijkt. Kader 13.5 schetst een voorbeeld. 

Kader 13.5 - Een amoureuze betrekking 

Een administratief medewerkster van HKS heeft een verhouding met één van de verdachten uit 
een lopend onderzoek. Een jaar eerder is reeds CID-info geweest dat zij met betrokkene be-
vriend zou zijn. Zij is toen door haar lijnchef hierover aangesproken en gewaarschuwd derge-
lijke contacten te staken. Na een jaar komt er weer CID info en blijkt een en ander ook uit een 
tap. De medewerkster wordt eerst geschorst en vervolgens ontslagen. 

Ik. De indirecte band via familie! partner: politiefunctionarissen worden soms ook 
indirect, via vrienden of relaties van familieleden, met criminelen geconfronteerd. In 
de dossiers openbaart zich een scala van mogelijkheden: de familie en vrienden van 
de (nieuwe) partner, de partners van de dochters, de broers van de partner, enzo-
voort. In verschillende gevallen is de politieman wel op de hoogte van de criminele 
contacten/activiteiten van zijn tweede lijnsverwanten. In enkele gevallen is de be-
trokken politiefunctionaris hiervan juist geheel onwetend en wordt hij/zij plotsklaps 
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hiermee geconfronteerd (bij voorbeeld nádat hij de gevraagde informatie reeds heeft 
verstrekt). Kader 13.6 geeft van dat laatste een voorbeeld. 

Kader 13.6 - Een onvermoed gevolg 

Een agente hangt niets vermoedend geregeld met haar schoonzus aan de telefoon. In de tele-
foongesprekken vertelt zij ondermeer over het politiewerk en bij voorbeeld de werkwijze van de 
observatieteams. De echtgenoot van de schoonzus wordt op een gegeven moment verdacht van 
een strafbaar feit. Uit de telefoontap blijkt van de verstrekte informatie aan de schoonzus. 

lid. Het 'old boys' -netwerk: het old boys-netwerk van (ex)-agenten onderling, blijkt 
ook hier weer een dubieuze rol te spelen. In zeker zes gevallen is dit de doorslagge-
vende factor; In twee gevallen is ook sprake van een old boys-netwerk uit andere 
hoofde (diensttijd, vorige werkkring). In voorgaande hoofdstukken zijn hiervan reeds 
ampele voorbeelden beschreven. 

lle. De jeugdvriend uit de achterstandsbuurt: politiemensen ontworstelen zich soms 
aan een sociaal-zwak milieu. Hun herkomst blijft hen echter dan toch somtijds ach-
tervolgen, zo blijkt. In twee dossiers is het zwakke - in casu autochtone - milieu de 
dominante factor gebleken voor het zijn van risico-contact. In beide gevallen is in-
formatie verstrekt aan (eveneens autochtone) jeugdvrienden die later het criminele 
pad zijn opgegaan. Kader 13.7 schetst hiervan het zuiverste voorbeeld. 

Kader 13.7 - Last van het verleden 

Een agent vertoont vreemd gedrag. Uit onderzoek blijkt dat hij onder andere in HKS is nage-
gaan of een vriend van hem daar geregistreerd staat. Toen dit inderdaad het geval bleek te 
zijn, heeft hij deze informatie doorgegeven aan vrienden van hem. Uit onderzoek blijkt verder 
dat de verdachte problemen heeft met zijn achtergrond en milieu. Hij is afkomstig uit een ach-
terstandsbuurt. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor een baan bij de politie. Zijn jeugdvrienden 
daarentegen, zijn voor een groot deel in de criminaliteit beland. 

JIJ Etniciteit: de allochtone herkomst en inbedding is ook in relatie tot de onderwe-
reld een probleem. Bij minstens 23 personen heeft dit een aantoonbare rol gespeeld 
in het verworden tot risicocontact. In al deze gevallen is sprake van een zekere 'in-
bedding' van de betrokken politiefunctionaris in een (semi-)crimineel milieu van 
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allochtone herkomst. Het lijkt ook om een generiek probleem te gaan voor minder-
heidsgroeperingen als zodanig, althans géén van de bevolkingsgroepen springt er qua 
aantal specifiek uit. Het varieert van twee en drie politiefunctionarissen van respec-
tievelijk Tunesische en Antilliaanse herkomst, vijf met een respectievelijk Marok-
kaanse en Turkse achtergrond, tot acht van Surinaamse herkomst. Kader 13.8 geeft 
twee voorbeelden. 

Kader 13.8 - Andere culturen 

Een Marokkaanse agent neemt deel aan een onderzoek naar de handel in verdovende mid-

delen. Ilij zorgt tevens voor de vertaling van de taps die op de telefoons van de marokkaan-

se verdachten zijn aangebracht. Op een gegeven moment komt hij op straat één der verdach-

ten tegen. Op diens verzoek geeft hij hem een lift. Na deze lift vallen de telefoontaps dood. 

In het naar aanleiding hiervan ingestelde onderzoek wordt tevens ontdekt dat hij als vertaler 

informatie heeft achtergehouden. De betrokken agent wordt geschorst en ontslagen. Zijn 

verweer, dat hij in zijn cultuur wel gedwongen is een lift te geven om geen wantrouwen te 

wekken, wordt niet geaccepteerd. 

Turkse politiemensen frequenteren een Turks café en verstrekken politieinformatie aan de 

eigenaar. Via via wordt dit bekend. De (Turkse) tipgevers worden gedwongen een omslach-

tige weg van tipgeving te nemen, om niet zelf binnen het Turkse milieu bekend te worden. 

13.3.3 Risicocontact door politiewerk 

Aan de functie van politieagent is onlosmakelijk verbonden dat men in de nabijheid 
van de onderwereld terecht kan komen. De nabijheid van de onderwereld brengt 
echter ook de nodige gevaren voor ongewenste informatie-uitwisseling met de on-
derwereld mee, zo blijkt. Twee bijzondere varianten zijn te onderkennen: de risico's 
eigen aan het RCID-werk, en de risico's die sommige andere afdelingen lopen (in 
het bijzonder de recherche, de afdeling bijzondere wetten en de vreemdelingen-
dienst). 
Aan het politiewerk kan voorts op verschillende wijzen uitvoering worden gegeven. 
In dit verband verdient één bepaalde 'stijl' van uitvoering bijzondere aandacht. Deze 
stijl is vooral gebaseerd op de soms (te) vergaande autonomie van het politiewerk op 
straat. Zij blijkt eveneens de nodige risico's voor ongecontroleerde en ongewenste 
informatie-uitwisseling met de onderwereld mee te brengen. Vanwege de gelijkenis 
van dit optreden met het eigengereide personage in de gelijknamige politiefilm, kan 
deze stijl kortweg de Dirty Harry-stijl worden genoemd. 
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RCID-activiteiten: het runnen van informanten leidt onder omstandigheden tot 
informatie-uitwisselingen en verstrengeling met de 'doelgroep', de onderwereld, die 
betere achterwege had kunnen blijven. In de dossiers betreft het drie gevallen met 
drie CID-informantenrunners. Vanwege de gevoeligheid van de materie wordt hier-
van geen voorbeeld gegeven, maar enkel geciteerd hetgeen in het onderzoek van de 
rijksrecherche naar het functioneren van de RCID Kennemerland (het zogenaamde 
FORT-team) reeds aan het licht is getreden. Het FORT-team beschrijft een dergelij-
ke ontsporing van RCID-werk als volgt. Bij de RCID Kennemerland is jarenlang 
sprake geweest van een situatie van verwevenheid van de RCID met de doelgroep 
van de RCID: 
- waarbij de RCID zich zeer afhankelijk heeft gemaakt van de betrouwbaarheid en 

de stuurbaarheid van de informanten; 
- er een verstrengeling heeft plaatsgevonden in ingezette personen, geld en andere 

facilitaire middelen (telefoons, transport en dergelijke); en 
- een soms persoonlijke lotsverbondenheid is ontstaan tussen de (te) autonome 

RCID-ers en de door hen gerunde informanten en informatie. Een lotsverbonden-
heid die zich aan elk toezicht en rationele argumentatie onder het mom van de 
geheimhouding jarenlang heeft kunnen onttrekken. 

Mb. Bijzondere politieactiviteiten: ook andere politieactiviteiten brengen soms gro-
te(re) risico's mee, zo blijkt. Het betreft vooral de activiteiten van drie afdelingen: de 
(regionale, tactische) recherche, de afdeling bijzondere wetten, en de vreemdelingen-
dienst. Politiemensen van alle drie de afdelingen komen uit hoofde van hun functie 
nogal eens gauw in de buurt van de onderwereld terecht. Alle drie de afdelingen 
beschikken ook over informatie en eigenschappen (mogelijkheden) die hen voor de 
onderwereld interessant maken. In kader 13.8 wordt een pregnant voorbeeld gege-
ven. 

Kader 13.8 - Verwevenheid van politie en aandachtsveld 

Uit RCID-informatie komt naar voren dat er illegalen werken binnen een bepaalde branche, en 
dat een medewerker van de vreemdelingendienst hierbij mogelijk behulpzaam zou zijn. Uit 
onderzoek blijkt inderdaad dat van opvallend veel contacten sprake is tussen de vreemdelingen-
dienst en een bepaalde groep vreemdelingen in de regio. Het onderzoek komt door allerlei 
omstandigheden echter niet veel verder. Omdat geleidelijk het besef doorsijpelt dat er wel eens 
iets meer aan de hand zou kunnen zijn, wordt gekozen voor een andere onderzoeksstrategie. Op 
basis van een steekproef van dossiers van vreemdelingendienst-beslissingen wordt een en ander 
verder nagegaan. Uiteindelijk blijkt sprake te zijn van een omvangrijke vorm van verwevenheid 
en samenwerking tussen (leden van) de vreemdelingendienst en de doelgroep. 
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111c. Dirty Harry: de Diny Harry-stijl, de losgeslagen eigengereide politieman, is een 
exemplaar dat nog steeds, en niet zo zelden voorkomt, zo blijkt. In het onderzoek 
zijn we verschillende exemplaren tegengekomen. Een fraai exemplaar van dit speci-
men vinden we in kader 13.9. 

Kader 13.9 - Dirty Harry 

Van een arrestant verneemt men op een gegeven moment dat er een politieman zou rondlopen 
die geld zou bieden voor informatie. Dit blijkt ook inderdaad het geval te zijn. De betrokken 
agent onderhoudt hiermee een soort van eigen informantencircuit. Dit informantencircuit werkt 
kennelijk ook zeer goed. Zo beschikt de betrokkene via een betaalde informant in het prostitu-
tiecircuit binnen een half uur over een rijbewijs dat door een andere overheidsdienaar in een 
privé SM-club zou zijn achtergelaten. Verder wordt ook bekend dat betrokkene in zijn werk 
tamelijk eigenzinnig optreedt en bovendien in ele privé-sfeer bepaald onalledaags gedrag ver-
toont. Mede op instigatie van de RCID, die vreest in het eigen informanten werk te worden 
doorkruist, wordt aan betrokkene (wederom) een flinke uitbrander uitgedeeld, zij het zonder 
hoop op al te veel succes. 

13.3.4 Nevenactiviteiten 

De laatste categorie betreft nevenactiviteiten op de rand van criminaliteit en onder-
wereld. Het gaat hier om politiefunctionarissen die (betaalde) activiteiten ontplooien 
die deze agenten - zij het nog zijdelings - in veelvuldig contact met de onderwereld 
brengen. De activiteiten zelf zijn doorgaans semi-crimineel te noemen. Qua aantal 
agenten vormt dit type overigens één van de grootste groepen in dit segment. 
In de aard van de nevenactiviteiten kunnen drie hoofdvarianten worden onderschei-
den. Daarnaast is er nog een restcategorie. Men is doorgaans in één hoofdtype activi-
teit verwikkeld: het ontplooien van activiteiten op meerdere terreinen komt slechts 
zelden voor (twee gevallen'). 

IVa. Nevenactiviteiten in de buurt van de verdovende middelen-handel: van de 
drugshandel gaat overduidelijk een verderfelijke invloed uit op de politie. Verreweg 
de grootste groep van politiemensen (26 personen in het dossieronderzoek) ontplooit 
activiteiten die hen zijdelings in aanraking brengt of betrokken maakt bij de handel 
in verdovende middelen. 

I Eenmaal betreft het een politiefunctionaris wiens vrouw een Colombiaanse is en zo de link legt tussen 

de handel in verdovende middelen en de wereld van de vrouwenhandel. De andere agent is deels aan 

het hosselen, deels betrokken in de handel in softdrugs. 
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IVb. Nevenactiviteiten in de buurt van de prostitutie en vrouwenhandel: andere ne-
venactiviteiten die grenzen aan een criminele bedrijfstak, betreft seksueel getinte 
activiteiten in de buurt van de prostitutie en de vrouwenhandel. Een behoorlijke 
groep politiefunctionarissen (negen personen in de dossiers) is zijdelings betrokken 
bij dit soort van activiteiten. 

IV c. Nevenactiviteiten in de buurt van (gestolen) autohandel: de diefstal en handel in 
gestolen auto's is ook een criminele bedrijfstak in wiens beurt nogal eens wat agen-
ten kunnen rondlopen. Zeker zes personen uit de dossiers zijn hierbij zijdelings be-
trokken geweest. In vier gevallen in min of meer hechte samenwerking met zoge-
naamde 'kampers': kampbewoners die met de (illegale) handel in auto's hun brood 
verdienen. 

IVd. Restcategorie: een restcategorie aan activiteiten wordt gevormd door de zijde-
lings betrokkenheid bij uiteenlopende delicten als heling, de handel in anabole 
steroïden en het hosselmilieu. In de dossiers zijn hiervan telkens slechts één of enke-
le gevallen aangetroffen. 

13.4 Analyse 

13.4.1 Hoofdfactoren 

De kans dat een individuele agent tot risicocontact wordt, is gezien het bovenstaande 
dus afhankelijk van vier hoofdfactoren, te weten: 
- de persoonlijkheid(structuur) van de betrokken agent; 
- de persoonlijke relaties die hij/zij onderhoudt; 
- de aard van het politiewerk en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven; 

en 
- de mogelijke (betaalde en onbetaalde) nevenactiviteiten die hij/zij ontplooit. 

Multiplier 
Hierbij is, zo blijkt uit tal van dossiers, herhaaldelijk sprake van een multiplier-ef-
fect. Daar waar meerdere hoofdfactoren aanwezig zijn en elkaar versterken, zijn de 
relatieve risico's verreweg het grootst. Verschillende combinaties kunnen hierbij 
worden gesignaleerd: psychische problemen en een criminele familie; macho-gedrag 
en nevenactiviteiten; allochtone herkomst en specifiek politiewerk; enzovoort. Kader 
13.10 geeft een bijna klassiek voorbeeld van zo'n multiplier-effect. Het voorbeeld is 
ontleend aan de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden maar moeite-
loos te transponeren naar verschillende aangetroffen gevallen in het huidige onder- 
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zoek. Het voorbeeld laat goed zien hoe de factoren op elkaar ingrijpen: in casu per-
soonlijke preoccupaties, werkkring en -activiteiten, nevenactiviteiten en tenslotte de 
onderwereld. Uiteindelijk resulteert één onontwarbaar kluwen met een autonome 
dynamiek. 

Kader 13.10 - Het mulitiplier effect 

Een politieman wordt voortgedreven door seksuele obsessies (= factor: persoonlijke preoccu-
patie). Hij gaat op een gegeven moment ook bij de jeugd- en zedenpolitie werken (= factor: 
werkkring). Hier gaat hij, zo blijkt, ook vrij snel bepaalde zaken voor zichzelf opeisen (multip-
lier: persoonlijke preoccupatie maal werkkring). Hij krijgt hier ook de kans voor. Verder gaat 
hij ook buiten zijn werkkring allerlei nevenactiviteiten op dit terrein ontplooien. Zo maakt hij 
seks-foto's van jonge meisjes en verkoopt deze (factor: bijklussen). Op een gegeven moment 
verkoopt hij deze ook aan een escort-bedrijf (factor: nabijheid criminaliteit). Hierin wordt hij 
geleidelijk steeds professioneler (multiplier: nevenactiviteiten maal criminele bedrijfstak). Hij 
gaat vervolgens foto's maken van minderjarige meisjes die hij ook van drugs of methadon heeft 
voorzien (multiplier: nevenactiviteit en bedrijfstak maal werkkring). Op een gegeven moment 
gaat het escort-bureau hem ook inhuren om andere klussen als conflicten met de concurrentie 
op te lossen en hen van politie-informatie te voorzien. De agent gaat de grens over en wordt 
definitief opgenomen in de defensieve en offensieve strategie van de crimineel jegens zijn mede-
criminelen en jegens de politie. De agent wordt zelf crimineel. 

Subfactoren en bijzondere situaties 
Naast de genoemde hoofdfactoren in de verschillende varianten zijn, zo blijkt, tal 
van andere factoren en situaties aan te geven die bij risicocontacten aantoonbaar een 
rol spelen. Deze zijn globaal onder te verdelen in twee categorieën: factoren en om-
standigheden die - naast of in gezamenlijkheid met bovengenoemde hoofdfactoren - 
als 'ontsteker' voor het zijn van risicocontact kunnen functioneren; en de factoren/- 
omstandigheden die (mede) het proces waarin iemand tot risicocontact (ver)wordt 
bevorderen of versnellen. 
In de volgende subparagrafen worden de voornaamste van deze factoren en omstan-
digheden ten tonele gevoerd. Ook hiervoor geldt uiteraard weer dat de aanwezigheid 
van deze factoren op zich geen garantie vormt voor het ontstaan van risicocontacten. 
Zij zijn slechts een indicator hiervoor. Uiteindelijk is de persoonlijke factor doorslag-
gevend voor de vraag of iemand daadwerkelijk tot risico-contact wordt of zich daar-
toe laat dwingen. 
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13.4.2 Overige ontstekers 

De volgende factoren en omstandigheden hebben aantoonbaar (mede) als ontsteker 
gefunctioneerd. Het betreft: 
- een 'legitieme' nabijheid van de onderwereld; 
- een plotseling of geleidelijk optredende loyaliteitsbreuk tussen diender en politie-

organisatie; 
- een (te) vergaande individuele compartiment(ering)en binnen de politieorganisa-

tie; en 
- een lokale situatie en (groeps- of afdelings)-cultuur waarbij de normatieve en 

sociale grenzen tussen de politieorganisatie en de buitenwereld tot op zekere 
hoogte reeds zijn vervaagd. 

Legitieme nabijheid onderwereld 
De nabijheid van de onderwereld als ontsteker voor ongewenste informatie-uitwisse-
ling met die onderwereld lijkt vanzelfsprekend: zonder onderwereld immers geen 
informatie-uitwisseling. Ook in de literatuur wordt de nabijheid van de onderwereld 
bij uitstek als ontsteker van corrumptief gedrag onderkend.' 
Deze 'nabijheid' kent echter, zo blijkt uit dit onderzoek, verschillende componenten. 

De onderwereld dient niet alleen 'ruw' of fysiek in de nabijheid te zijn. Zij dient 
ook: 
- over een middel of voertuig te beschikken die deze fysieke nabijheid voor de 

betrokken agent althans in eerste instantie acceptabel maakt; en die vervolgens 
- de uitwisseling van informatie ook een schijn van legitimiteit verleent of kan 

verlenen. 
De onderwereld, zo blijkt herhaaldelijk, kan niet zonder meer naderbij komen. Ruwe 
benadering en nabijheid ondervinden slechts afstoting. De nabijheid moet zijn grond-
slag vinden in bepaalde factoren en omstandigheden die deze nabijheid voor de 
betrokkenen als het ware acceptabel, 'normaal', maakt. Veel van bovengenoemde 
hoofdfactoren (familie, vrienden, specifiek politiewerk, nevenactiviteiten, en derge-
lijke) vervullen dan ook juist deze functie. De onderwereld ondervindt een zacht(er) 
onthaal. Er treedt een toestand van gewenning in. In een vervolgtraject wordt de 
informatie-uitwisseling verder geneutraliseerd tot de normale informatie-uitwisseling 
die men met iedereen kan hebben. De politienorrn 'niet mengen met de onderwereld' 

1 Zie onder andere C. Fijnaut, Politiële corruptie In Nederland. Een impressie van veertien gevallen, 

Arnhem: Gouda quint, 1993 en R. Bekker, Ja, vriend, de ene dienst is de andere waard. Enige be-
schouwingen over de integriteit van overheidsfunctionarissen, Den Haag: SDU, 1996. 

220 



blijft weliswaar in stand, maar wordt in haar uitwerking geneutraliseerd) De onder-
wereld is geen 'onderwereld' meer maar 'bovenwereld', en de informatie-uitwisse-
ling uiteindelijk legitiem. Waarom zou je met ene familielid immers geen normaal 
gesprek voeren als je dat met de anderen ook doet? 

Blijkens de dossiers zijn er verschillende agenten, die dit proces ook onderkennen en 
voldoende alertheid zijn om zich het gevaar te realiseren. Zeker vier dossiers hebben 
betrekking op agenten die plots worden geconfronteerd met een ongewenste, maar 
tevens onontkoombare nabijheid van de onderwereld (in casu via de directe familie). 
Als gevolg hiervan zien zij zich voor de noodzaak gesteld hun positie jegens hun 
familieleden en de politie te herdefiniëren. Enkelen van hen brengen hierbij de moed 
op om hulp binnen de politieorganisatie te zoeken. Dit laatste illustreert nog eens het 
belang van een plaats binnen de politieorganisatie waar agenten met dit soort van 
vraagstukken terecht kunnen: iedereen kan immers in zo'n positie terecht komen. 
Kader 13.11 geeft een concreet voorbeeld. 

• Kader 13.11 - Een tijdige melding 

Een agent benadert interne zaken met de mededeling dat zijn dochter relaties onderhoudt met •  

een beroepscrimineel. Hij laat bewust rapport opmaken om op voorhand duidelijk te maken dat 

hij zich volledig distantieert van de activiteiten van de vriend van zijn dochter, en ook dat hij 

de eventuele info die hij van die zijde verkrijgt, direct zal doorspelen. Zo laat hij zijn gekozen 

positie formaliseren en vastleggen, en tracht tevens te voorkomen dat hij later wellicht in moei-

lijkheden zal worden gebracht. 

Loyaliteitsbreuken 
Een tweede factor die nogal eens blijkt te functioneren als (mede) directe ontsteker 
voor risicocontacten, betreft situaties/omstandigheden waarin tussen politiefunctio-
naris en organisatie een loyaliteitsbreuk is ontstaan. Het betreft hier situaties waarin 
men (tijdelijk) het gevoel krijgt door de organisatie in de steek te zijn gelaten of 
waarin sprake is van regelrechte rancune. In dit soort gevallen wordt de basale loya-
liteit weliswaar niet geheel opgezegd, maar wel aangetast. Zij heeft niet meer die uit-
werking die zij normaal heeft. In verschillende dossiers is hiervan sprake. Politie-
functionarissen hebben gedurende langere tijd risico's gelopen en hieraan met succes 
weerstand kunnen bieden. Plotseling of geleidelijk gebeurt er iets waardoor deze 
weerstand - geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief - verzwakt of wordt wegge- 

1 Zie ook C. Fijnaut 1993, op. cit., pp. 26/27. 
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nomen. De agent begaat dan een (kleine) misstap die hem verder noodlottig wordt: 
hij kan niet of nauwelijks meer terug. 
Vooral maatregelen in de personele sfeer hebben dit negatieve effect op de loyaliteit, 
zo blijkt. Verschillende dossiers zijn rechtstreeks te herleiden tot de politie-reorgani-
satie van 1993. Maar ook langduriger gevoelens van eenzaamheid, van het gevoel er 
alléén voor te staan en het gebrek aan een praatpaal, kunnen dit effect teweeg bren-
gen. 

Het bovenstaande illustreert drie zaken. In de eerste plaats het grote afbreukrisico dat 
de politie-organisatie bedreigt, indien het tussen agent en organisatie tot een breuk 
komt. Agenten beschikken nu eenmaal over een tamelijk grote informatiemacht. 
Deze heeft én een hoge 'verkoopwaarde', én zij kan ook vrij eenvoudig tegen de 
politie-organisatie zelf in stelling worden gebracht. 
In de tweede plaats illustreert dit nog eens het grote belang van goed personeelsbe-
leid. Personeelsbeleid kan zich niet beperken tot enkel de juiste maatregelen op de 
juiste plaats, maar moet ook de impopulaire maatregelen goed weten begeleiden. 
Coaching en begeleiding van betroffen medewerkers zijn hierin de sleutelwoorden. 
In de derde plaats illustreren tal van dossiers het feit dat een incidenteel en tijdelijk. 
wegvallen van de loyaliteit de bewuste agent op een hellend vlak brengt waarin het 
point of return vervolgens vrij snel wordt gepasseerd. De vroegere Rotterdamse 
commissaris Blaauw heeft hier herhaaldelijk op gewezen.' Het begint met kleine 
dingetjes, en voor je het weet zit je er midden in en kun je niet meer terug. In de 
meeste gevallen is dit een geleidelijk proces. De situatie dat een agent direct geheel 
doorslaat en crimineel wordt, komt vrij zelden voor. 

De politieorganisatie en de meeste leidinggevenden zijn zich van bovenstaande risi-
co's wel bewust, zo blijkt uit met name de vraaggesprekken. En ook in concrete 
gevallen blijkt de afdoening van lekzaken vooral te worden geleid door de angst 
voor nog grotere afbreukrisico's bij ontslag. Minder vaak echter, zo blijkt, lijkt men 
zich deze risico's ook op voorhand en in de normale praktijksituatie te realiseren. In 
verschillende cases en dossiers komt uitvoerig naar voren dat men één en ander in de 
praktijk reeds lang aan had kunnen zien komen en dat ook de betrokken politiefunc-
tionarissen zelf de nodige signalen hebben afgegeven dat zij 'niet goed in hun vel 
zaten', maar dat het aan communicatie, begeleiding en ingrijpen van de zijde van 
leidinggevenden en personeelszaken gedurende lange(re) tijd heeft ontbroken. De 
individuele agent(e) gaat dan later in de fout, maar de betrokken organisatie is in 
deze gevallen zeker ook een verwijt te maken. 

1 J.A. Blaauw, Een corrupte diender is de pest voor het hele korps, in themanummer 'Corruptie', Justi-

tiële Verkenningen, 4, 1991. 
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Individuele autonomie en compartimentering 
Een derde factor die duidelijk als ontsteker kan functioneren, heeft te maken met de 
soms (te) vergaande vormen van individuele autonomie en individuele compartimen-
ten binnen de politie-organisatie. 
Tussen organisatorische kaders en individuele autonomie heerst altijd een zekere 
spanning. Afhankelijk van ondermeer de aard van de bezigheden, de plaats binnen 
de organisatie en de individuele aard van de medewerker wordt dit spanningsveld 
ingevuld) De aard van het politiewerk brengt verder mee dat hierin het component 
van de individuele autonomie van de agent vrij groot is te noemen. 2  
Deze autonomie blijkt echter ook herhaaldelijk door te slaan, en indien dit het geval 
is, blijkt dit ook één van de belangrijkste ontstekers voor risicocontacten te zijn. Het 
proces verloopt als volgt. Eerst treden agenten tamelijk zelfstandig op (hetgeen van 
hen wordt verwacht). Indien dit goed gaat of althans geen probleem meebrengt, komt 
dit steeds vaker voor en wordt een steeds groter beroep op hen gedaan. Het betreft in 
vele gevallen dan ook met name de 'betere' agenten en rechercheurs met relatief veel 
inzet die zulks overkomt. Men laat geleidelijk steeds meer aan hen over, zonder nog 
vragen te stellen of een en ander te controleren. Aldus vindt een proces van gewen-
ning en normalisering plaats, waarbij de agent steeds verder zijn eigen weg zoekt, 
eigen contacten gaat onderhouden, en uiteindelijk steeds eigenmachtiger en oncon-
troleerbaarder optreedt. Omgekeerd gaan collega's en leidinggevenden ook steeds 
minder vragen stellen. In enkele gevallen durven collega's dat ook niet goed (meer). 
Zo ontstaat een individueel compartiment binnen de lokale politieafdeling dat uit 
één, twee of drie agenten kan bestaan. In veel lekdossiers is hiervan sprake. De be-
faamde Dirty Harry-stijl is met het oog op deze autonomie vaak niet meer dan een 
aberratie van een situatie die in de praktijk vrij vaak voorkomt, zo lijkt het. 

De vraag is dan vervolgens: wanneer slaat zoiets door? Wanneer gaan agenten in de 
fout? De meeste individueel opererende agenten overkomt dit - gelukkig - niet. In dit 
verband kan allereerst worden gewezen op de genoemde hoofd- en subfactoren: niet 
iedere agent komt in een dergelijke situatie terecht. Daarnaast komt uit dit onderzoek 
naar voren dat deze vraag beter omgekeerd gesteld kan worden: waarom gaat zoiets 
zo vaak goed? Waarom slaan agenten relatief zo weinig door? Binnen de politieorga-
nisatie en het politiewerk blijkt namelijk een bestendige tendens aanwezig die dit 
individualiseringsproces in gang zet en bestendig voedt. Er bestaat een vrij sterke 
drive tot extern en solitair optreden, die naast of in samenhang met andere (hoofd- en 

1 M. Lipsky, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New York: Russel 
Sage, 1980. 

2 W.Ph. Stol, Politie-optreden en informatietechnologie. Over sociale controle van politiemensen, Lely-
stad: Koninklijke Vermande, 1996 (diss. VU Amsterdam). 
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sub)-factoren uiteindelijk tot risico's aanleiding kan geven. Slechts door factoren als 
uiterste zelfbeheersing, collegiale solidariteit en bij voorbeeld een stabiele thuissitua-
tie, laat deze onderstroom zich bedwingen. 

Deze permanente drive bestaat uit een samengaan van vier componenten, te weten: 
- het hoge belang dat aan 'scoren' wordt toegekend; 
- de gevoelde noodzaak tot het onderhouden van eigen informanten en contacten; 
- de dominante positie die binnen de politiewereld aan de eigen oordeelsvorming en 

het 'eigen geweten' wordt toegekend; en 
- de 'plicht' tot geheimhouding onder alle omstandigheden. 

Uit alle bronnen - dossiers, cases en vraaggesprekken -, komt naar voren dat het 
'scoren', dit wil zeggen het oplossen van zaken, het oppakken van boeven, in weer-
wil van wat formeel wordt aangegeven, binnen de politie nog steeds in hoog aanzien 
staat. 'Scoren' biedt aanzien en status. En de wens tot scoren is niet alleen de aanlei-
ding voor solitair en eigenmachtig optreden, maar achteraf ook de legitimatie hier-
voor. Uit verschillende dossiers blijkt dit. Agenten gaan in de fout doordat zij in hun 
wens om 'boeven te vangen' doorslaan en de relativiteit uit het oog verliezen: een 
fenomeen wat in de literatuur bekend staat als tunnelvisie. Bij een aantal agenten is 
hiervan althans gedeeltelijk sprake geweest. 
Agenten blijken ook achteraf als voornaamste verklaring voor hun gedrag aan te 
geven, dat zij hierbij enkel geleid zijn door hun 'wens boeven te vangen. Kennelijk 
doen zij dit in de verwachting dat dit het gedrag genoegzaam verklaart en (deels) 
ook legitimeert naar de collega's toe. Dat zij vrijwel allen dit argument hanteren, 
onderstreept nog eens de normatieve acceptatie van 'scoren' binnen het politiekorps. 

Het onderhouden van eigen informanten verleent om een andere reden de nodige 
status en macht binnen de politie. Het beschikken over een zelfstandige informatie-
bron die voor anderen gesloten is, is een belangrijke asset in de onderlinge ruilver-
houding. Politiemensen weten doorgaans meer dan zij vaak formeel - in PV's, jour-
naals, registraties en dergelijke - prijs willen geven, en deze (meer-)informatie is 
alleen bij hen bekend. Tot deze informatie moet men toegang zien te krijgen. Er is 
echter geen andere mogelijkheid om toegang te krijgen dan door hiertegenover ande-
re informele informatie weer in vertrouwen terug te geven. Met andere woorden, wil 
men in een onderzoek profijt trekken van de criminele contacten van anderen, dan 
zal men zelf over criminele contacten en informatiebronnen moeten beschikken. 
Aldus ontstaat een mechanisme dat dienders ertoe aanzet om in weerwil van het 
formele beleid, op eigen houtje criminele informatiebronnen aan te boren. 
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De eigen oordeelsvorming en het eigen geweten is een derde belangrijke component 
in de drive naar buiten. Van hoog tot laag is men door de bank genomen van me-
ning, dat de eigen oordeelsv-orming en het eigen geweten bij het dagelijkse politie-
werk de belangrijkste richtsnoer is 'en dat ook zo moet blijven'. Bij eventuele norm-
conflicten tussen de eigen oordeelsvorming, de regelgeving en eventuele beleidsin-
tructies stelt men de eigen oordeelsvorming in de praktijk doorgaans voorop. Men is 
ook vrij unaniem van mening dat men zelf voor deze beoordeling goed is toegerust 
(zij het anderen wellicht wat minder). 
Deze dominantie *van de eigen oordeelsvorming heeft verschillende gevolgen. Het 
leidt (a) tot een bestendige overschatting van het eigen oordeelsvermogen: men weet 
het zelf altijd beter. Het brengt (b) een onderschatting mee van de risico's die men 
gaandeweg kan lopen: men kan het zelf wel af. En (c) er ontstaat een - soms onnodi-
ge - resistentie tegen regels en maatregelen die agenten juist pogen hierin te bescher-
men. Maatregelen als collegiale intervisie, altijd met zijn tweeën optreden, goede 
verslaglegging (vóór- en achteraf): herhaaldelijk blijken deze stelselmatig te worden 
ontdoken omdat men er het nut niet van inziet. Beter gezegd, men ziet er het nut wel 
van in voor de 'zwakke broeders onder ons', maar zeker niet voor het eigen persoon-
tje. Ook leidinggevenden die beter zouden moeten weten, maken zich hieraan schul-
dig. 

De geheimhoudingsplicht functioneert tenslotte als de bekroning van deze systema-
tiek van individuele compartimentering. De geheimhouding is zeker in het kader van 
de 'bronbescherming', niet alleen een dure 'plicht': zij is tevens een algemeen aan-
vaarde legitimatie om bepaalde informatie voor zich te houden en niet aan anderen te 
verstrekken. Een legitimatie die, zo blijkt, zowel tegenover collega's als tegenover 
leidinggevenden waar gemaakt kan worden. Het achterliggende gedrag wordt daar-
mee ondoorzichtig en het compartiment naar believen afgesloten. 

Bovengenoemde vier aspecten lijken onlosmakelijk te zijn verankerd in de politie-
cultuur. Opmerkelijk hierbij is de soms schier onoverbrugbare discrepantie tussen 
formeel en informeel, tussen beleid en praktijk. Formeel zijn politiefunctionarissen 
doorgaans van mening dat te individueel optreden en vergaande autonomie moet 
worden bestreden, en worden beleidsmaatregelen die hierop doelen, onderschreven. 
Informeel blijkt echter een overgrote meerderheid van de politiefunctionarissen 
(uitvoerders én leidinggevenden) 'eigenlijk' weer van mening te zijn dat een en 
ander tot op grote hoogte aanvaardbaar is, althans zeker waar het hem-/haarzelf 
betreft. Eén gesprekspartner geeft deze algemene informele houding kort en bondig 
weer: 'iedereen bij de politie heeft er belang bij zijn eigen autonomie zo groot moge-

lijk te maken en te houden. Om deze reden is men gebaat bij onduidelijkheid. De 

neiging om (al te) eigengereid optreden van collega's aan de orde te stellen, is ge- 
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ring. Men vreest dat dit als een boemerang werkt en ten koste gaat van de eigen 
vrijheid'. Dat hierdoor dezelfde collega's ook in de fout kunnen gaan, is kennelijk 
minder van belang. 

Vervaging van grenzen politie en buitenwereld 
Een laatste factor die naast of in aanvulling op andere factoren als ontsteker functio-
neert, betreft de situatie waarbij reeds een zekere vervaging is opgetreden tussen de 
politie en de buitenwereld. De politie- en de buitenwereld lopen in elkaar over (of 
door elkaar heen). Vervaging heeft hier betrekking op twee facetten, te weten: 
- de vervaging van de normatieve standaardverschillen tussen politie en buitenwe- 

reld; en 
- de vervaging van de sociaal-organisatorische compartimentering tussen politie en 

buitenwereld. 

Vervaging van normen en normverschillen met de buitenwereld, is een fenomeen 
waarvan het (mogelijke) bestaan reeds lang bij de politie wordt onderkend. Van 
politiemensen worden doorgaans striktere normen geëist, dan van de buitenwereld. 
Gedrag dat buiten de politie acceptabel of zelfs algemeen als sport aanvaard is, kan 
voor politiemensen volstrekt onaanvaardbaar zijn. 
Binnen de politie lijkt de dominante morele 'lat' echter aan erosie onderhevig te zijn. 
Politiewerk is 'geen life time job meer, maar een gewone baan van negen tot vijf. 
Het normatieve karakterverschil tussen werken bij de politie en ergens anders ver-
dwijnt. Wat nog wel en niet mag, versplintert en wordt onduidelijk. Vervolgens kan 
men politiemensen niet goed meer op hun gedrag aanspreken: als een hogere norm 
ontbreekt, hoe moet je feitelijk gedrag conform 'gewone' normen dan nog beoorde-
len? Door verschillende gesprekspartners wordt dit aspect als verklaring voor risico-
contacten aangegeven (en betreurd). 
Daarnaast komen ook bij de politie vormen van groepscultuur voor, waarbij men 
daadwerkelijk van de (gemiddelde) normen gaat afwijken. In de literatuur staat dit 
bekend als normafwijkend gedrag of `naggen'. 1  Het volgende hoofdstuk is onder-
meer hieraan gewijd. Voor nu is van belang dat dit niet alleen funeste gevolgen heeft 
voor de betrokken naggers (die de kans lopen steeds verder af te glijden), maar ook 
voor andere politiefunctionarissen die hiermee direct of indirect worden geconfron-
teerd. Indien naggen dominant is op een bepaalde afdeling, komen ook de anderen 
voor de keuze te staan: meedoen of weggaan. Indien zij dan ook nog om andere 

1 Naggen is het 'handelen of nalaten van agenten die op gespannen voet staan met de strekking van de 
op dit op dit gebied geformuleerde richtlijnen en geldende jurisprudentiele normen' (Van Oss 1994). 
In het volgende hoofdstuk wordt nag-gedrag aan de orde gesteld. 
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reden worden belaagd, is de keus, zo blijkt uit verschillende dossiers, snel gemaakt. 
Een beetje integriteit gaat immers niet. l  

Vervaging kan tenslotte ook betrekking hebben op de vervaging van sociaal-organi-
satorische grenzen tussen politie en buitenwereld. In verschillende dossiers is zicht-
baar dat agenten betrokken geraken in een kluwen van persoonlijke relaties en groe-
pen waarvan de grenzen soms haaks staan op die tussen de politie en de buitenwe-
reld. Men ziet dit vooral in typische lokale gemeenschappen. De betrokken politie-
functionaris is doorgaans én plaatsgenoot, én plaatselijke koddebeier, én in zijn werk 
gefocust op de (soms zeer) lokale samenleving en lokale criminaliteit: een proces dat 
nog versterkt wordt doordat hij ook door andere politiemensen en juist vanwege zijn 
lokale bekendheid ingeschakeld wordt bij ander onderzoek op dit terrein. Uiteinde-
lijk ontstaat rondom zo'n agent een wirwar van sociale relaties binnen én buiten de 
politie, met een geheel eigen dynamiek en interactiepatroon. De risico's én dynamiek 
van dit soort van sociale processen zijn in enkele gevallen zeker ook de ontsteker 
geweest voor het onderhouden van risicovolle contacten. 

13.4.3 Procesbevorderende factoren 

Daar waar bovengenoemde factoren zelf als ontstekers kunnen gelden, zijn de nu 
volgende factoren doorgaans situaties die het (afglijdings)-proces kunnen versnellen 
of bevorderen. Het betreft voor het merendeel factoren en omstandigheden in de 
organisatorische sfeer. 

Formele versus informele organisatie. 
Formele organisatorische afgrenzingen en -functiescheidingen hebben zo blijkt, niet 
altijd de effecten die ermee worden beoogd. Er is binnen de politie in tal van opzich-
ten sprake van een informele organisatie die soms haaks staat op de formele organi-
satie. Functionele en organisatorische afscheidingen functioneren niet zoals het be-
hoort. 
Zo blijkt zowel uit de dossiers als uit de vraaggesprekken dat herhaaldelijk sprake is 
van informele informatie-uitwisselingen tussen politiemensen onderling, waar dit 
eigenlijk niet (meer) zou moeten. Naast formele ambtsberichten is er een soms le-
vendig gangen- en geruchtencircuit. Politiefunctionarissen blijken hierdoor toch over 

1 Redevoering minister Binnenlandse Zaken, I. Dales 2/3 juni 1992, 'Om de integriteit van het bestuur', 

gepubliceerd in L.W.J.C. Huberts (red.), Machtsbederf ter discussie: bijdragen aan het debat over de 

bestuurlijke integriteit, Amsterdam: VU 1994, pp. 7-18. 
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informatie te beschikken waartoe zij formeel geen toegang hebben/niet gerechtigd 
zijn. Ook RCID-grenzen zijn soms allerminst heilig. 
Politiefunctionarissen blijken ook geregeld taken te vervullen of bij taken betrokken 
te zijn, waartoe zij uit hoofde van hun huidige functie geen enkele rol hebben; zo 
blijken politiefunctionarissen ook na hun overstap of overplaatsing naar andere afde-
lingen werkzaamheden uit te oefenen die zij uit hoofde van hun vroeger functie heb-
ben vervuld (bij voorbeeld het runnen van voormalige informanten door oud-
RCID'ers). Een typisch voorbeeld hiervan vinden we in kader 13.12. 

Kader 13.12 - Mislukte functiescheiding 

Een politieman runt reeds vóór de reorganisatie van 1993 een aantal informanten. Na de reor-
ganisatie krijgt hij een andere RC1D-functie, namelijk 'onderzoeker en verstrekker'. Doel van 
deze functiescheiding is om vermenging van taken tegen te gaan. De betrokken politieman blijft 
toch gewoon als runner actief. Andere politiemensen schromen niet hiervan ook gewoon en 
regelmatig gebruik te maken. Niemand vindt dit kennelijk vreemd of neemt maatregelen. Vrij- 

. wel iedereen is ervan op de hoogte. 

In al dit soort gevallen zijn er dus veel meer politiemensen op de hoogte van bepaal-
de brokstukken informatie dan eigenlijk zou moeten. Hierdoor kunnen risicocontac-
ten soms gedijen op plaatsen waar je dit niet zou vermoeden. In de woorden van een 
rijksrechercheur met veel ervaring: 'het is vrij normaal dat je in je onderzoek tot de 
ontdekking komt dat veel meer mensen van dingen op de hoogte zijn dan aanvanke-
lijk het geval lijkt. Intern wordt vaak behoorlijk wat afgekletst, ook naar mensen 
naar wie het niet moet'. In een dergelijke context zijn risico-contacten en lekken veel 
minder zichtbaar en bezwaarlijk: Wie weet immers nog waar de informatie precies 
vandaan komt. Wie weet nog precies wie waarvoor verantwoordelijk is? 

Geringe transparantie 
Op grond van wat eerder is vermeld over de soms vergaande autonomie van indivi-
duele politiefunctionarissen, zal duidelijk zijn dat de politieorganisatie als geheel niet 
kan worden gekenschetst als een transparante organisatie. Zonder medewerking van 
de betrokkene zelf zijn diens gedragingen voor derden allerminst inzichtelijk. 
De mate van transparantie varieert echter, zo blijkt. Uit een groot aantal dossiers en 
de meeste vraaggesprekken komt naar voren dat de onderlinge transparantie ten op-
zichte van de collega's op hetzelfde niveau (de 'horizontale' transparantie) bedui-
dend groter is, dan die tussen collega's van verschillende niveaus ('verticale' trans-
parantie). Van hoog tot laag communiceert men, althans waar het 'gevoeliger' zaken 
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betreft, gemakkelijker en beter met collega's op hetzelfde niveau ook met die in an-
dere districten en korpsen, dan met boven- en/of ondergeschikten binnen het eigen 
district/korps. Agenten met agenten, brigadiers met andère brigadiers, districtchefs 
met districtchefs: ieder lijkt zo zijn eigen, niveaugebonden vertoog te voeren. In 
kader 13.13 worden twee voorbeelden gegeven waarin deze horizontale transparantie 
goed tot uiting komt. In beide gevallen zijn directe collega's overigens wel bereid 
geweest hun verantwoordelijkheid te nemen voor de risicocontacten en het afglij-
dingsproces van hun collega's (hetgeen allerminst altijd het geval is). Zij nemen die 
verantwoordelijkheid echter alleen tegenover de mensen op hetzelfde niveau. 

Kader 13.13 - Vooral communicatie op gelijk niveau 

- Een collega wordt in een ander district aangehouden. De politiemensen die de aanhouding 
hebben verricht melden dit niet aan hun eigen baas, maar nemen rechtstreeks contact op 

met hun collega-dienders in het bewuste district. Deze politiefunctionarissen op hun beurt 
handelen in eerste instantie de zaak ook zelf af. Pas in tweede instantie wordt eraan gedacht 

om toch ook maar eens de baas in te lichten. 

- Een ontslagen collega probeert bij een ander korps weer in dienst te treden. Dit wordt voor-

komen. Vanuit het oude district blijkt er dan 'ergens een lijntje naar het andere korps ge-
legd'. Dit is kennelijk op lager niveau en rechtstreeks vanuit de ploeg gedaan. Niemand 

heeft geprobeerd bovenlangs, via de districts- of korpschefs, te gaan. De districtchef van de 

ontslagen agent hoort het verhaal ook pas veel later. 

Het verschil in horizontale en verticale transparantie maakt nog eens duidelijk hoe 
groot feitelijk het belang is van de sociale controle van politiemensen op hetzelfde 
niveau onderling. Alléén zij hebben goed zicht op de handel en wandel van hun col-
lega's, en alleen zij kunnen dit gedrag dus tijdig corrigeren. Verder komt uit de voor-
beelden goed tot uiting dat het whistleblowen of `klokkeluiden' naar de leiding toe, 
niet al te vaak voorkomt. Soms wordt hieraan gewoonweg niet eens gedacht. Daar-
naast, zo blijkt uit de vraaggesprekken, is de bereidheid hiertoe ook gering: ofwel 
doordat men dit als not done beschouwt, ofwel doordat men bevreesd is voor de 
negatieve reactie van andere collega's. Met name waar de lokale group think sterk 
afwijzend staat tegenover `matennaaien' zal dit niet gauw gebeuren. 

Gebrekkige leiding/toezicht 
Gebrekkige leiding en toezicht kunnen ook als een zelfstandige factor bij de 
totstandkoming van risico-contacten worden beschouwd. Door verschillende 
gesprekspartners wordt aangegeven dat leidinggevenden kan worden verweten dat zij 
te weinig (toe)zicht hebben op de werkvloer. De kloof tussen leidinggevenden en 
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personeel is groot en lijkt in sommige opzichten ook steeds groter te worden. Reor-
ganisaties, schaalproblemen en overplaatsings-carrousels worden hiervoor als voor-
naamste argument aangevoerd. Een enkeling verwijt dit ook aan die 'moderne mana-
gementstheorieën' die een scheiding aanbrengt tussen beleid en uitvoering, hetgeen 
voor de politie desastreus zou zijn: 'bij bepaalde vormen van politiewerk waarbij 
men regelmatig contact heeft met de onderwereld (CID-werk, recherche, en dergelij-
ke), moeten we helemaal af van dat moderne idee van de autonome uitvoerder. De 
klassieke hiërarchische benadering is hiervoor veel beter. Telkens als men terugkomt 
moet er een chef staan die zegt 'wie heb je gesproken, waar heb je dat gedaan en 
wanneer ga je terug': 
Hoe het ook zij, leidinggevenden blijken niet altijd even adequaat op ontsporende of 
ontspoorde situaties te reageren. Leidinggevenden: 
- hebben soms moeite om, ondanks dat het hen regelmatig onder de neus wordt 

gewreven, betrokken agenten te (her)definiëren als risicocontact; 
- hebben soms geen of te weinig belang bij optreden bij misstanden, dan wel gera-

ken hierdoor in conflict met andere belangen; en 
- definiëren hun interventieruimte soms zeer beperkt tot enkel het eigen grondge-

biedje, en vertonen hierbij soms geringe solidariteit met anderen binnen het poli-
tiewezen. 

In de dagelijkse politiepraktijk denken veel politiemensen in vrij schematische inde-
lingen. Een eerste tamelijke basale indeling is het 'wij' tegen het 'zij'. Een gevolg 
hiervan is dat het soms lang duurt voor aleer direct betrokkenen in kunnen zien dat 
een collega van hen (een 'wij') in de fout is gegaan (een 'zij' is geworden). Dit geldt 
niet alleen voor de gewone agent, maar soms ook voor de leidinggevenden waarvan 
meer objectiviteit en distantie verwacht mag worden. Dit is echter niet altijd het 
geval. In het onderzoek komt bij voorbeeld een geval naar voren waarin de betrok-
ken agent eerst zelf aangeeft criminelen te kennen en een risicocontact te zijn; waar-
in vervolgens bekend wordt dat hij ongeoorloofde nevenactiviteiten verricht en bo-
vendien buiten diensttijd met zijn pistool loopt te zwaaien; en waarin de betrokken 
agent tenslotte bij een schietpartij betrokken raakt omdat hij nou net toevallig ook in 
het bewuste café aanwezig is. Pas dan wordt de betrokken agent als 'bloedlink' on-
derkend en op een functioneringstraject gezet. Maar zelfs tijdens het functionerings-
traject blijkt men nog moeite te hebben om hem als risicocontact te zien. 

Leidinggevenden blijken ook niet altijd belang te hebben bij snel en adequaat optre-
den, of worden in dit optreden door andere belangen gehinderd. In een aantal opzich-
ten is men vrij ambigu. Het belang van een snelle aanpak en het stellen van een 
voorbeeld conflicteert soms met het belang van niet te veel onrust binnen de afde-
ling/organisatie. En ook de positie van de leidinggevende zelf is soms een factor in 
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de overweging. Leidinggevenden 'worden er toch op aangekeken of op afgerekend'. 
De strategie die uiteindelijk wordt gevolgd, varieert dan ook van geval tot geval, en 
is mede afhankelijk van de duidelijkheid van het signaal: 'sommige dingen kun je 
niet negeren; bij anderen doe je er weer beter aan dit althans voorlopig te doen'. 

Tenslotte beperken veel leidinggevenden zo blijkt, hun aandacht en interventies ook 
enkel tot de eigen discretionaire ruimte. Men beperkt zich tot wat één respondent 
noemt: 'het schoonvegen van de eigen stoep'. Mogelijke misstanden en signalen die 
geheel of gedeeltelijk daarbuiten vallen worden doelbewust genegeerd. Dat men 
andere leidinggevenden hierdoor niet of (te) weinig ondersteunt, en - in het verleng-
de hiervan - ook zelf de dupe kan worden, lijkt men zich niet te realiseren. Fraaie 
voorbeelden hiervan zijn te vinden in kader 13.14. 

Kader 13.14 - Doorschuiven van problemen 

- Een adspirant-agent vertoont tijdens zijn stageperiode al onaangepast gedrag. Hij wordt 

dan al op een functioneringstraject gezet. Zijn mentor krijgt tot taak goed op hem te letten. 

Aan het eind van de stage is men blij van hem verlost te zijn. Desondanks verkrijgt hij een 

gematigd positieve beoordeling. Na zijn stageperiode treedt hij in dienst. Toevalligerwijs 

komt hij door ruiling(!) via een ander district weer in dezelfde ploeg terecht. De brigadier 

verzucht dan: 'nee hè, die wil ik niet in mijn ploeg...'. Dat men door de eerdere positieve 

beoordeling andere politiemensen met een disfunctionerende agent opzadelt, lijkt geen mo-

ment een probleem te vormen. 

- Een chef basis-eenheid verkrijgt informatie dat een agent in de eenheid mogelijk een risico-

contact zou zijn. Vanwege de criminele familie zou deze elders reeds zijn geweigerd. De chef 

benadert het andere korps voor informatie. Op zijn schriftelijk verzoek krijgt hij echter kort-

weg te horen 'dat de Wet politieregisters geen mogelijkheid biedt om aan dit verzoek te vol- 

doen'. Kennelijk heeft de chef hier ook een elementaire basisfout gemaakt door formeel te 

informeren: een informeel telefoontje zou volgens een gesprekspartner wel het gewenste 

effect hebben gehad. 

De specifieke aard van de bezigheden 
Een laatste situatie die mede risico-bevorderend kan werken betreft de specifieke 
aard van de bezigheden in relatie tot degene die men dit laat doen. Twee situaties 
komen naar voren:. 
- specifiek politiewerk wat als specialistisch werk kan gelden, en om deze reden 

voor derden weinig inzichtelijk is; en 
- politiewerk waarbij betrokken agenten om welke reden dan ook een (te) grote 

persoonlijke betrokkenheid kunnen verkrijgen. 

231 



Wat betreft beide kenmerken springen twee afdelingen er duidelijk uit: de vreemde-
lingendienst en de RCID. In beide gevallen betreft het werk waarvoor specifieke 
kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn, en alleen al om deze reden weinig contro-
leerbaar zijn. Beiden zijn uit de aard der zaak sterk betrokken op de (criminele) 
buitenwereld. En in beide gevallen kan het personeel een bijzondere band met die 
buitenwereld ontwikkelen. 

13.5 Signalering en afdoening 

Signalering 
Gevallen van verwevenheid en risicocontacten met de onderwereld kunnen op ver-
schillende manieren worden gesignaleerd. Op basis van de onderzochte 99 dossiers 
kan het volgende worden geconstateerd. 
De meerderheid wordt gesignaleerd via de recherche in regulier recherche-onder-
zoek: ofwel door de regionale recherche, ofwel door de recherche op de districten. In 
52 dossiers is hiervan sprake. Naast veel voorkomende signaleringen via telefoontaps 
en invallen/huiszoekingen, komt ook relatief veel naar boven via het horen van ver-
dachten of getuigen. Vrij vaak krijgen rechercheurs tot hun verbazing te horen dat er 
contacten blijken te bestaan tussen de verdachte(n) en één of meer politiemensen. 
Ook bij observaties gebeurt het herhaaldelijk dat men collega's tegenkomt. Een 
prototypisch voorbeeld is te vinden in kader 13.15. 

Kader 13.15 - Een onverwachte observatie 

In het kader van een onderzoek wordt een garage geobserveerd. De dag voor de inval zien de 

observanten tot hun verbazing twee collega's de garage binnengaan. Op dat moment ontstaat 

enige verwarring: is dit nu toeval of niet? Een dag later blijkt de garagehouder wel degelijk 

getipt te zijn, en heeft de inval niet die resultaten die men heeft beoogd. Vooralsnog blijft echter 

onduidelijk of de betreffende collega's nu hiervoor verantwoordelijk zijn geweest of niet. Een 

en ander is nog in onderzoek. 

Signalering geschiedt verder ook hier via de RCID. In 30 dossiers is dit het geval 
geweest; in enkele gevallen betreft het herhaalde info. 
Daarnaast worden risicocontacten toch ook voor een flink deel gesignaleerd door de 
directe collega's van betrokkene. In vijftien dossiers is hiervan sprake. Dat deze 
politiemensen ondanks de weerstanden tegen klokkeluiden en `matennaaien', de 
zaak toch aanmelden kan vooral op het conto worden geschreven van het eergevoel 
van politieagenten bij dit soort zaken. Verkeerde contacten met de onderwereld is 
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iets wat vrij sterk van de hand wordt gewezen. Tegenover de mogelijkheid van cor-
ruptie staat de gemiddelde bonafide politiefunctionaris, die zich hierdoor ook per-
soonlijk aangevallen voelt, uiterst negatief. 

Afdoening 
Wat betreft de afdoening van gesignaleerde risicocontacten is allereerst van belang 
hoe duidelijk het signaal is. Des te duidelijker, des te concreter de aanpak. 
Daarnaast is ook de wijze van signalering van belang. De cijfers wijzen uit dat een 
relatief groot aantal gevallen op de wachtlijst is gezet of in beraad is, omdat men de 
lopende recherche- of CID-onderzoeken waarin zij gesignaleerd zijn, niet wil door-
kruisen. 
Indien men tot aanpak besluit staan vervolgens drie strategieën open, zo blijkt: een 
strategie gericht op 	 • 
- beperking of -vermijding van (verdere) risico's; 
- directe verwijdering van de 'rotte plekken' en de zuivering van het politieappa-

raat; en 
- een strategie gericht op het tot op de bodem uitzoeken van de zaak en zo nodig de 

aanpak van de structurele oorzaken achter het incident. 

Risicobeperking 
De eerste strategie is gericht op het onttrekken van betrokkene aan de betreffende 
risico's. Dit kan op twee manieren. Men kan betrokkene een andere functie aanbie-
den waardoor deze niet meer in de sectoren verkeert (type werk, regio) die voor 
hem/haar riskant zijn. Men kan betrokkene ook onttrekken aan bepaalde segmenten 
van de informatiehuishouding die in dit verband de grootste risico's opleveren. 
Deze risicomijdende route wordt vooral gevolgd indien: 
- betrokkene zelf de risico's heeft aangemeld; 
- betrokkene buiten eigen toedoen in bepaalde risico's terecht is gekomen, en voor 

het overige goed functioneert; 
- indien de signalen van de risicocontacten vrij vaag en onduidelijk zijn of een 

definitieve aanpak om andere redenen stagneert; en 
- indien maatregelen anderszins tot nog grotere risico's zouden leiden. wat betreft 

dit laatst is bij voorbeeld te denken aan het afbreukrisico. Met name bij RCID-
mensen of bij mensen in het hart van de informatiehuishouding is het soms aan-
merkelijk beter betrokkene voorlopig in dienst te houden dan hem of haar zomaar 
de straat op te sturen. 

Verwijdering 
De verwijderingsstrategie is erop gericht de 'rotte plekken' zo snel te localiserén en 
uit de organisatie te verwijderen. Deze strategie is gebaseerd op twee overwegingen: 
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men wil voorkomen dat het 'rottingsproces' zich verder doorzet, en men wil ook 
voorkomen dat verdere informatie op straat beland. 
De strategie bestaat feitelijk uit drie onderdelen: 
- eerst wordt de betrokkene als risicocontact gedefinieerd; 
- daarna wordt 'een documentatietraject en een functioneringstrajece opgezet; 
- en vervolgens 'wacht je net zo lang totdat je net genoeg hebt om de beslissing bij 

de ambtenarenrechter staande te kunnen houden'. 

Structureel onderzoek 
In de derde benadering wil men de zaak tot op de bodem uitzoeken en alle betrokke-
nen en factoren in beeld brengen. Deze strategie berust op drie overwegingen. Aller-
eerst is men van mening dat geen maatregelen ten koste van personen moet worden 
getroffen, indien niet onomstotelijk is vast komen te staan wie wat gedaan heeft. Ten 
tweede, indien zulks wordt aangetoond, wil men de betrokkene(n) ook zo zwaar 
mogelijk sanctioneren, bij voorkeur via een strafrechtelijke afdoening. En ten derde 
wil men uit preventieve overwegingen tot op de bodem hebben uitgezocht hoe een 
en ander in zijn werk is gegaan. 

Dominante strategie: verwijdering 
De cijfers wijzen uit dat verwijdering ongetwijfeld de dominante strategie is. Dit 
treft althans die gevallen waarbij de ernst van het signaal van dien aard is, dat de 
zaak ook tot een dossier heeft geleid (te verwachten is dat bij zeer onduidelijke sig-
nalen in eerste instantie een risicomijdende strategie wordt gevoerd). 
Allerlei manieren worden hierbij aangegrepen om betrokkene van de afdeling te 
verwijderen: oneervol ontslag, 'eervol' ontslag, deals als afzien van strafrechtelijke 
vervolging in ruil voor 'vrijwillig' ontslag, enzovoort. 
Uit de vraaggesprekken wordt verder duidelijk dat dit vooral de hoofdstrategie van 
de directe lijnchefs is (districtchef, chef basiseenheid). Bij hen leeft vooral de be-
hoefte de betrokkene zo snel mogelijk te verwijderen en de onrust op de afdeling te 
beperken. Zoals in vorig hoofdstuk reeds vermeld kan bij andere afdelingen (bureaus 
interne zaken) of instanties (rijksrecherche, openbaar ministerie) soms de behoefte 
leven aan een andere strategie maar deze strategie delft bij risicocontacten in ieder 
geval het onderspit. Hetgeen eerder' het werkgeversbelang werd genoemd, preva-
leert. 
Een en ander heeft wel tot gevolg dat de aanpak en afdoening vooral wordt geken-
merkt door een incidentenmodel. De zaak wordt teruggebracht tot de individuele 
risicocontacten en verwevenheid van enkele dienders. Structurele misstanden, struc-
turele oorzaken of afdelings-overschrijdende misstanden worden niet of nauwelijks 

1 Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.5. 
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14 Initiatieven vanuit de politie richting onderwereld 

14.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de informatie-uitwisseling tussen politie en BOD'en met 
de onderwereld, waarbij het initiatief duidelijk uitgaat van de betrokken politiefunc-
tionaris(sen). Het zijn dus politie- of BOD-medewerkers die hier de (criminele) regie 
voeren. Klassieke voorbeelden hiervan zijn het tegen betaling 'aanbieden' van infor-
matie, het klassieke `naggen' en 'dalven', en de regelrechte afpersing van crimine-
len. 
De indeling van het hoofdstuk moge inmiddels bekend zijn. Paragraaf 14.2 is gewijd 
aan de dossiers en het dossieronderzoek. Paragraaf 14.3 beschrijft de voornaamste 
vormen van informatie-uitwisseling waarbij politiefuctionarissen de regie voeren. 
Paragraaf 14.4 tracht te komen tot een nadere analyse van deze gevallen. In para-
graaf 14.5 komen de signalering en afdoening aan de orde. 

14.2 Dossiergegevens 

Omvang 

In 71 zaken blijken de betrokken politiefunctionaris(sen) zelf het initiatief te hebben 
genomen tot de informatieverstrekking of kan dit gevoeglijk worden aangenomen. 
Hiervan zijn er 66 aangetroffen bij de reguliere politie, en vijf bij de rijksrecherche. 

Bij deze gevallen zijn in totaal 91 politiefunctionarissen betrokken geweest. In 71 
zaken betreft het opsporingsfunctionarissen. De overige tien zijn politiesurveillanten 
(tweemaal), medewerkers van de vreemdelingendienst (tweemaal), een arrestanten-
bewaarder, een voormalig lid van een buitengewone opsporingsdienst, een lid van de 
vrijwillige politie (met authorisatie), een technisch medewerker, een fietsenbeheerder 
annex administratieve kracht in vaste dienst, en een administratieve uitzendkracht. 

Bij deze aantallen kan het volgende worden aangetekend. Het huidige onderzoek 
heeft zich wat betreft de selectie van zaken willen beperken tot die gevallen waar de 
informatie-uitwisseling op zijn minst een substantieel onderdeel van de activiteiten 
vormt. De dossiers waarbij de informatie-uitwisseling slechts een ondergeschikte of 
minieme rol lijkt te vervullen zijn hierin niet opgenomen. Deze beslissing is gegrond 
op de overweging dat te verwachten is dat bij alle criminele activiteiten gepleegd 
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door agenten sprake zal zijn van de 'aanwezigheid van politie-informatie. Waar poli-
tie is, is immers ook politie-informatie. Dit onderzoek wil zich echter niet op alle 
gevallen waarbij agenten criminele activiteiten ontplooien richten, maar hoofdzake-
lijk op de gevallen waarin de informele informatie-uitwisseling van/door politiefunc-
tionarissen de hoofdmoot vormt. De grens is derhalve daar gelegd waar de infor-
matie-uitwisseling een substantieel onderdeel betreft van het geheel aan activiteiten. 
Een en ander heeft wel tot consequentie dat de aangetroffen aantallen mogelijk lager 
uitvallen dan anders het geval zou zijn geweest. 

Afdoening 
Voorzover valt na te gaan ! , is de stand van zaken ten tijde van het dossieronderzoek 
als volgt. 
- In negen zaken heeft het zo'n onduidelijk signaal betroffen dat de zaak noodge-

dwongen niet in behandeling is genomen. Het betreft doorgaans signalen over 
anonieme 'lekkende' agenten die hiermee zaken doen (tien in getal). Voor twee za-
ken/personen 2  zijn het meer de omstandigheden die tot 'signalering' hebben ge-
leid. 

- Van zeven zaken is het dossier uit strategische overwegingen op de wachtlijst ge-
plaatst. De betreffende acht personen zijn deels in een lopend onderzoek naar 
andere activiteiten betrokken (viermaal; één van deze vier heeft de afloop niet 

•afgewacht en zelf reeds ontslag genomen). Deels geeft men er de voorkeur aan 
verdere ontwikkelingen op dit gebied af te wachten (eveneens viermaal). 

- Tien zaken met in totaal twaalf betrokken functionarissen zijn ten tijde van het 
dossieronderzoek nog in onderzoek. Eén ervan heeft reeds zelf ontslag genomen, 
maar omdat nog een andere agent hierbij mogelijk betrokken is, heeft men beslo-
ten het onderzoek alsnog voort te zetten. 

- In totaal veertien zaken (achttien betrokkenen) zijn tijdens of na het onderzoek 
afgelegd. Tegen negen personen omdat de zaak niet echt 'hard' te maken is (drie 
ervan zijn er ook anoniem gebleven). Eén zaak tegen vier personen is door fouten 
in het onderzoek zelf 'stuk' gegaan. En tegen vier andere personen heeft men het 
onderzoek tussentijds stil gelegd: ofwel omdat betrokkene zelf al ontslag heeft 
genomen (tweemaal) of momenteel ernstig ziek is (eenmaal); ofwel omdat men een 
RCID-informant wilde beschermen. 

I De precieze afdoening is in een aantal zaken onbekend gebleven. Het betreft tweemaal een onderzoek 

naar een medewerker van de vreemdelingendienst en een onderzoek van de rijksrecherche. Van een 

aantal andere zaken van/naar de reguliere politie (3) is eveneens onvoldoende bekend. 

2 Eénmaal blijken net alle cafés gesloten op de dag dat men een inval heeft gepland. Eén mogelijk sig-

naal is via het fiscale circuit (belastingdienst) gekomen. 
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- In negentien zaken (27 betrokkenen) is sprake van een afdoening na onderzoek. In 
twee zaken/personen is betrokkene van alle blaam gezuiverd. Bij zeventien zaken 
(25 betrokkenen) is (ook) sprake geweest van het lekken van informatie. 

- Drie zaken zijn tenslotte overgedragen aan een ander korps (tweemaal aan een 
ander regiokorps, eenmaal aan de rijksrecherche). 

Voor de 25 betrokken politiefunctionarissen waarbij aantoonbaar sprake is van (ook) 
informatie-uitwisseling heeft dit de volgende consequenties. 
Tegen vier personen is een strafrechtelijke vervolging ingesteld. Tegen vier personen 
is op aanraden van het OM om bewijstechnische redenen afgezien van een strafrech-
telijke vervolging. Bij één persoon is sprake van een deal: bij vrijwillig ontslag 
wordt van strafrechtelijke vervolging afgezien. Verder blijkt dat strafrechtelijke 
vervolging ook zijn prijs kent. Omdat men tegen één agent strafrechtelijke vervol-
ging heeft ingesteld, heeft men in dezelfde zaak de aanverwante onderzoeken tegen 
twee andere agenten noodgedwongen moeten afleggen. 
De disciplinaire maatregelen overheersen ook hier. Tegen zeventien functionarissen 
zijn disciplinaire maatregelen genomen. Voor de meerderheid (elf) heeft dit tot ont-
slag geleid; negen personen zijn tot ontslag gedwongen; twee hebben 'vrijwillig' 
ontslag genomen (één in ruil voor het afzien van strafrechtelijke vervolging; één in 
ruil voor een goed getuigschrift). Viermaal wordt niet vermeld waartoe een en ander 
heeft geleid (vermoedelijk is dit ook ontslag geworden). Twee keer is de afdoening 
beperkt gebleven tot een waarschuwing of een 'goed gesprek'. 
Viermaal heeft men bewust van maatregelen afgezien: tweemaal omdat men de 
strafrechtelijke vervolging tegen de hoofdverdachte wil laten prevaleren; eenmaal 
omdat betrokken niet meer bij de politie werkzaam is; en éénmaal omdat betrokkene 
toch met de VUT zou gaan. 

Inhoudelijke typering 
Politiefunctionarissen die in criminele activiteiten zijn verwikkeld doen qua schake-
ring niet onder voor het criminele milieu zelf. In de dossiers waarbij de informatie-
voorziening de hoofdmoot vormt, worden ook allerlei uiteenlopende vormen van 
criminaliteit aangetroffen. 
De hoedanigheid van politiefunctionaris verschaft hen echter een duidelijke voor-
sprong op drie terreinen. Het betreft terreinen waar het in de kern draait om: 
- toezichts- en machtsuitoefening; 
- registratoire-, bureaucratische- of opsporingskennis; en 
- waar het de noodzakelijke papieren en vergunningen betreft (de zogenaamde facili-

tators). 
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De aangetroffen criminele bezigheden centreren zich op deze terreinen. Uiteraard 
komen combinaties ook voor.' In de volgende paragraaf worden de verschillende 
hoofdvormen met hun subvarianten nader beschreven. 

14.3 Vormen 

De aangetroffen dossiers zijn in drie hoofdvormen te classificeren: toezicht- en 
machtsuitoefening, kennis en informatie, en papieren en vergunningen. 

14.3.1 Toezicht- en machtsuitoefening 

De politie beschikt over het geweldsmonopolie, en fungeert uit dien hoofde als 'de 
sterke arm'. Het verbaast dan ook niet dat politiefunctionarissen ook buiten strikte 
politiekaders deze bezigheid met graagte uitoefenen. 
De dossiers waar het hier om gaat kunnen in drie standaardvarianten worden onder-
verdeeld. 

Ia. Het klassieke naggen en dalven: naggen is te definiëren als gedrag dat op gespan-
nen voet staan met (de strekking van) de geformuleerde richtlijnen en jurispru-
dentiële normen van politiegedrag. 2  Dalven is meer het gebruik maken van de poli-
tiehoedanigheid om druk uit te oefenen op derden/burgers teneinde bepaalde privile-
ges te verkrijgen (gratis drank, sex, enzovoort). 
Tien zaken met twaalf betrokken politiefunctionarissen hebben betrekking op dit 
soort van activiteiten, zo blijkt. Het overwicht verkregen door de voorsprong in 
informatie c.q. informatiebeheersing speelt hierbij duidelijk een rol: vier verdachte 
functionarissen werken bij de afdeling Bijzondere Wetten die ondermeer horecaver-
gunningen moeten afgeven; drie ervan zijn als politiesurveillant of wijkagent dage-
lijks in bepaalde straten te vinden; bij drie functionarissen speelt een en ander zich in 
Surinaamse kring af; en twee agenten betreffen 'losgeslagen' CID-informantenrun-
ners. 3  Kader 14.1 geeft een markant voorbeeld. 

I E.g. in zeven zaken. Vier zaken kunnen niet goed geclassificeerd worden. Het totaal aantal hieronder 
te beschrijven zaken wordt daarmee 74. 

2 Vgl. G. van Oss, De undercoveragent: problemen van normafwijking, corruptie en controle, Lelystad. 
Koninklijke Vermande, 1994. 

3 Van ééri agent wordt zijn functie in het dossier niet genoemd. 
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Kader 14.1 - Dalven 

Twee agenten hebben een geheel eigen wijze van ordehandhaving ontwikkeld. Ze onderhouden 
een 'indringend' contact met de buurt. Ze doen zich te goed aan eten en drinken zonder te beta-
len. En ze oefenen zonodig wat fysiek geweld uit. Bij de andere collega's is dit gedrag ook 
bekend. Deze willen dan ook niet meer met hen samenwerken. De leiding krijgt er echter niet 
goed de vinger achter en probeert de situatie dan maar te doorbreken via overplaatsing. Ook 
dit blijkt weinig succesvol. Door persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de betrokken 
agenten is aan de ongewenste situatie uiteindelijk toch een einde gekomen. 

Ib. Ter beschikking stellen van fysieke en politiële macht aan de onderwereld: poli-
tiefunctionarissen kunnen hun sterke arm ook rechtstreeks ter beschikking stellen aan 
criminele derden. In twaalf zaken (veertien personen) is dit het geval geweest. Men 
verricht hand- en spandiensten voor criminelen in de verdovende middelensector. 
Men stelt zijn huis ter beschikking als safe house (zeven personen). Men treedt op 
als sexbaas of als uitsmijters in sexclubs (vier personen). Men houdt zich bezig met 
heling (tweemaal), de vuurwapenhandel en zelfs overvallen (eenmaal). Kader 14.2 
geeft een typisch voorbeeld. 

Kader 14.2 - Safe house 

Er komt RCID-info binnen dat een agent zich schuldig zou maken aan heling van gestolen 
goederen. Hij blijkt een flink aantal criminelen persoonlijk te kennen, en deze maken persoon-
lijk weer dankbaar gebruik van de in hun ogen veilige bergplaats. De agent ziet op een gegeven 
moment echter aankomen dat de zaak fout loopt. Hij besluit zelf ontslag te nemen. Als hij dat 
niet gedaan zou hebben, zo wordt achteraf gezegd, zou het waarschijnlijk tot een strafrechtelij-
ke vervolging zijn gekomen. Nu wordt het dossier afgelegd. 

Ic. Afpersing: een derde subvariant bestaat uit die politiemensen die gebruik maken 
van politiële informatie om de daarin geregistreerde individuen af te kunnen persen. 
Het betreft hier drie zaken met vier personen. De afgepersten variëren van crimine-
len in de verdovende middelen en de illegale goksector, tot de cliëntèle van prosti-
tuées. Kader 14.13 geeft een fraai voorbeeld. 
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Kader 14.3 - Afpersen 

In een afpersingszaak komt een collega als (mede)verdachte naar voren. Deze blijkt de kente-

kens van klanten van een prostitutie-afwerkplaats te registreren. De kentekens worden vervol-

gens nagetrokken in de politieregistratie. De klanten krijgen vervolgens een brief in de bus 

waarin geld wordt geëist. 

14.3.2 Kennis en informatie 

De grootste groep van zaken (39) 1  betreft degene die mede ten behoeve van activi-
teiten van (andere) criminelen, gebruik maken van hun voorsprong in politiekennis 
en -informatie. De betrokken functionarissen gebruiken politie-informatie als han-
delswaar. 
Ten aanzien van dit 'handel drijven' met politie-informatie kan onderscheid worden 
gemaakt in het type informatie dat wordt verstrekt, het karakter van de verstrekking 
(structureel of incidenteel), en de band die men met de afnemer(s) onderhoudt (vaste 
afnemers of incidentele banden met wisselende afnemers). Op basis hiervan zijn vier 
subvarianten te onderscheiden. 

Ha. De structurele handel in politie-informatie en met vaste afnemers: in acht zaken 
met negen personen is hiervan sprake. De politiefunctionaris onderhoudt een soort 
van vaste uitwisselingsrelatie met zijn criminele afnemer(s). Het verschil met de 
gevallen van infiltratie door de onderwereld (hoofdstuk 12) schuilt erin dat de agent 
hier als een soort van kleine zelfstandige optreedt. Hij staat niet onder directe zeg-
genschap van de onderwereld en wordt ook niet door hen gecontroleerd, althans nog 
niet. 

IIb. De structurele handel in informatie met verschillende afnemers: in vijf zaken 
met zes personen is hiervan sprake. De politiefunctionaris onderhoudt een eigen ne-
gotie, waarin hij gedurende langere tijd informatie van welke aard dan ook tegen 
betaling aanbiedt. Hij heeft geen vaste afnemer, maar een wisselende cliëntèle. Ka-
der 14.4 geeft een voorbeeld. 

1 Gezien de wijze van selectie van de dossiers - op basis van informatie-uitwisseling - is dit uiteraard 
ook te verwachten. 
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Kader 14.4 - Handel in informatie 

Uit RCID-info wordt bekend dat een hoofdagent tegen betaling politie-informatie zou verstrek-
ken. In het onderzoek blijkt dat betrokkene dat ook tal van jaren daadwerkelijk heeft gedaan. 
Hij ontvangt van elke criminele klant die hem benadert een vooraf bepaald bedrag per gewens-
te verstrekking. De bedragen variëren tussen de fl. 100,- en fl. 1.000,- per verstrekking. De 
agent wordt uiteindelijk ontslagen en strafrechtelijk vervolgd. 

He. De incidentele verkoop van specifieke informatie uit een bepaald onderzoek aan 
één bepaalde afnemer: deze groep is verreweg het grootst. In achttien zaken met 
negentien personen is hiervan sprake. In twaalf dossiers met dertien personen is spra-
ke van informatie uit lopend onderzoek en wordt getipt aan verdachten of RCID-
subjecten. In zes zaken met zes dossiers worden naderende politiële acties en inval-
len `weggetipe. Kader 14.5 geeft een standaardvoorbeeld. 

Kader 14.5 - Lekken uit lopend onderzoek 

Er komen aanwijzingen binnen dat een rechercheur informatie zou verstrekken aan een ver-
dachte in een verdovende middelen-zaak. Er bestaan ook reeds de nodige aanwijzingen dat uit 
het lopende onderzoek daadwerkelijk zou zijn gelekt. In overleg met het OM wordt daarom 
afgezien van een mogelijke langdurige strafzaak en wordt besloten om betrokkene zo snel mo-
gelijk langs disciplinaire weg te verwijderen. 

lid. De incidentele verkoop en/of malversaties met politie-informatie: dit betreft zes 
zaken met zes personen. In drie gevallen betreft het incidentele informatie (kente-
kens en dergelijke). In twee gevallen gaat het om namen en adressen van CID-infor-
manten. In één geval gaat het ook om het aanbrengen van malversaties in de politiële 
registratie zelf. 

14.3.3 Papieren en vergunningen 

Het laatste terrein waarop politiefunctionarissen uit eigen beweging activiteiten ont-
plooien, betreft het terrein van de papieren en vergunningen. Dit zijn de zogenaamde 
facilitators voor de misdaad. Bij tien dossiers (elf betrokkenen) is zulks op de een of 
andere wijze het geval. Deze zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën. Daar-
naast is een kleine restcategorie. 
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Ina. Persoonlijke papieren: de helft van de gevallen (vier) heeft betrekking op het 
werk van de vreemdelingendienst. Het gaat hier vooral om het 'rommelen' met pa-
pieren teneinde een verblijfsvergunning te bewerkstelligen of een schijnhuwelijk te 
creëren. 

Mb. Autopapieren en rijvaardigheidsbewijzen: in eveneens vier gevallen betreft het 
rommelen met papieren in de sfeer van de auto(criminaliteit) en het wegverkeer: - 
kentekens, tenaamstellingen, rijvaardigheidsbewijzen. 

111c. Restcategorie: twee zaken komen eenmalig voor. Het betreft hier een fraude bij 
het opnemen en verwerken van aangiften (eenmaal); en een fraude met een stichting 
(eveneens eenmaal). 

14.4 Analyse 

Criminele politiefunctionarissen die op eigen houtje werken, ontplooien criminele 
activiteiten op drie gebieden: de machts- en toezichtuitoefening, de verkoop van 
politiekennis en -informatie, en het ritselen van de noodzakelijke papieren en ver-
gunningen. 

Going native 
Daarmee wordt duidelijk dat deze activiteiten althans gedeeltelijk een voortzetting 
zijn van de nevenactiviteiten die in het vorige hoofdstuk reeds zijn vernoemd. Een en 
ander illustreert het risico van zulke nevenactiviteiten en het mechanisme dat in de 
literatuur bekend staat als going native) De betrokken agent gaat nevenactiviteiten 
verrichten. Deze nevenactiviteiten brengen hem of haar in de nabijheid van de onder-
wereld. De directe nabijheid van de onderwereld brengt hem zozeer met de dagelijk-
se geneugten van deze wereld 2  in contact dat hij op een gegeven moment het gedrag 
en de normen van deze wereld overneemt en zelf crimineel wordt. 

Concurrentiekracht 
Dat deze criminele activiteiten tot drie hoofdtypen beperkt blijven, illustreert in ze- 
kere zin ook de beperkingen van de gemiddelde politieman. De meerwaarde van de 
diender ten opzichte van de criminele concurrentie - althans van degenen die hierbij 

1 Vgl. M. Punch, Rotten Barrels: Systematic Origins of Corruption, in E.W. Kolthoff (red.): Strategieën 

voor corruptiebeheersing bij de politie, Arnhem: Gouda Quint, 1994, pp. 19-45.. . 
2 E.g. de zeven D's van dames, drank, dubbeltjes, drugs, dalven, dobbelen en dirty tricks'; J.A. Blaauw, 

Een corrupte diender is de pest voor het hele korps, in themanummer 'Corruptie', Justitiële Verkennin-

gen, 4, 1991. 
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worden gepakt - zit toch vooral in de rol van eenvoudig fysiek geweld (de 'domme 
kracht') en in de toegang van de diender tot de politie (politie-informatie, papieren 
en vergunningen). Zonder met name de laatste zou van deze crimineel in de concur-
rentie niet veel bijzonders overblijven. 

Facilitering: primair en secundair 
Verder wordt duidelijk dat de belangrijkste handelswaar van de criminele agent de 
facilitering van de activiteiten van andere criminelen betreft, ofwel via hand- en 
spandiensten, ofwel informatie, ofwel via papieren en vergunningen. Het betreft hier 
facilitering op twee verschillende niveaus. 
De handel in politie-informatie past in wat eerder is genoemd, het geheel van defen-
sieve of offensieve maatregelen welke criminelen ontplooien om hun activiteiten 
ongestoord te kunnen voortzetten. En evenals bij infiltratie dit het geval is, dient de 
politie-informatie als handelswaar vanuit crimineel oogpunt bezien vooral preventie-
ve activiteiten (voorkoming van te worden opgepakt, beperking van de schade, en 
dergelijke). 
De papieren en vergunningen raken eerder de kern van de criminele activiteiten van 
derden. Ze zijn (soms bittere) noodzakelijkheden om de criminele activiteiten über-
haupt in gang te kunnen zetten. Het betreft hier dan met name twee typen criminele 
activiteiten: de prostitutie en vrouwenhandel, en de handel in gestolen auto's. Vanuit 
het eerste perspectief bezien vormt de vreemdelingendienst van de politie een bijzon-
der doelwit. Vanuit het tweede perspectief zijn met name politiemensen die zich 
bezig houden met de bestrijding van de autocriminaliteit bijzonder geëquipeerd. 

Algehele onduidelijkheid 
Tot slot komt uit de dossiers naar voren dat in vele gevallen de situatie onduidelijk is 
en blijft. Relatief veel dossiers (ruim 20 van de 67) worden vóór, tijdens of na onder-
zoek afgelegd. Dit treft, zo blijkt uit de dossiers, met name de varianten `naggen en 
dalven', en de handel in politie-informatie. 

Wat betreft het naggen en dalven heeft dit verschillende redenen. In de eerste plaats 
is de overgang tussen normconform en normafwijkend soms vloeiend en niet altijd 
zo direct aantoonbaar. In de tweede plaats blijkt naggen nogal eens gepaard te gaan 
met bijzondere successen op andere terreinen. Tot deze conclusie komen bij voor-
beeld ook de (rijks)-rechercheurs die één van de zaken onderzocht hebben. Naggen-
de wijkagenten doen bijvoorbeeld goed werk in de buurtpreventie. Naggende 
CID'ers blijken verantwoordelijk te zijn voor de oplossing van vele moeilijke zaken. 
In de derde plaats slaagt men er van buitenaf niet altijd in er precies de vinger achter 
te krijgen. Naggen/dalven vindt plaats in wat eerder is genoemd, sterk geïsoleerde en 
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individuele compartimenten. Zonder hulp van binnenuit zijn deze moeilijk te pene-
treren. 

Wat betreft de handel in politie-informatie heeft de onduidelijkheid eveneens ver-
schillende redenen. De verdenking van handel in politie-informatie moge dan wel-
licht snel geuit of gerezen zijn, maar dat geldt allerminst voor: 
- het vaststellen dat informatie daadwerkelijk is uitgewisseld; en 
- voor het herleiden van de aldus vastgestelde, verstrekte informatie aan individuele 

dienders. 

Daarnaast is, zo blijkt ook hier, eveneens sprake van een bewuste strategie van cri-
minelen om door middel van het uiten van dergelijke beschuldigen het functioneren 
van de politie te bemoeilijken (zie hoofdstuk 12). In enkele zaken lijkt dit hier even-
eens het geval te zijn geweest. Of nu daadwerkelijk daarnaast ook informatie is 
verkocht wordt dan geheel onduidelijk. De aangeleverde informatie van waaruit men 
moet werken is evenmin betrouwbaar. 

14.5 Signalering en afdoening 

Signalering 
Criminele activiteiten door politiefuctionarissen worden hoofdzakelijk op twee ma-
nieren ontdekt: in lopend recherche-onderzoek (26 keer) en door middel van RCID-
info (21 keer). In lopend recherche-onderzoek betreft het wederom telefoontaps, 
verhoren en invallen/huiszoekingen. 
Directe collega's signaleren en melden dergelijk gedrag negen keer aan. Opmerkelijk 
hierbij is wel dat vooral naggen en dalven door directe collega's worden gesigna-
leerd. Een en ander illustreert nog eens wat in het vorige hoofdstuk over horizontale 
transparantie en sociale controle is gezegd. Alleen de 'collega's' hebben goed zicht 
op de handel en wandel van hun collega's of krijgen hiermee rechtstreeks te maken. 
Kader 15.6 bevat bijna een klassieker in dit genre. 

Kader 15.6 - Smeergeld 

Een agent voert niets vermoedend een routinecontrole uit bij een bepaald bedrijf Op het mo-

ment van binnentreden krijgt hij plotseling te horen: 'ik heb nu niet genoeg geld in kas om te 

kunnen betalen'. De agent krijgt direct associaties met smeergelden en meldt de zaak bij zijn 

superieuren. 
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Afdoening 
Wat betreft de afdoening is eerder reeds gewezen op het feit dat in dit segment rela-
tief veel zaken uiteindelijk onduidelijk blijken. Daarnaast kan hierover het volgende 
worden gezegd. 
De afdoening wordt ook hier gehinderd door het feit dat veel signaleringen in het 
kader van lopende recherche- of RCID-onderzoeken gebeuren. Dit leidt op zijn minst 
tot uitstel van aanpak. 
De dominante strategie bij aanpak en afdoening is wederom de snelle verwijdering 
van betrokkene uit de afdeling of het korps. In de typologie van hoofdstuk 12: het 
werkgeversbelang overheerst (cel I en II). Deze strategie blijkt in casu niet alleen uit 
het feit dat zoveel gedwongen ontslagen vallen, maar ook uit het feit dat: 
- met een aantal betrokkenen een deal wordt gemaakt, waarbij tegenover vrijwillig 

ontslag het laten vallen van strafrechtelijke vervolging staat; en dat 
- tegen een aantal agenten die zelf reeds ontslag hebben genomen of die om andere 

redenen het korps hebben/gaan verlaten, het onderzoek direct wordt gestaakt en 
van verdere vervolging wordt afgezien. 

Een en ander neemt overigens niet weg dat verschillende betrokkenen later alsnog 
strafrechtelijk zijn vervolgd voor hun aandeel in de criminele activiteiten van derden 
die zij met hun activiteiten hebben ondersteund. 
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15 Recapitulatie: de onderwereld 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan over de informatie-uitwisseling met 
de onderwereld het volgende worden gemeld. 

Omvang 
Er zijn in totaal 214 dossiers getraceerd die te maken hebben met de informatie-
uitwisseling met de onderwereld. Daarnaast zijn ook uit de vraaggesprekken en de 
interviews in de case-studies nog verschillende gevallen naar boven gekomen. 
Van de 214 dossiers heeft ongeveer de helft van de gevallen (110) betrekking op 
gevallen van verwevenheid of het hebben van risicocontacten met de onderwereld. In 
33 gevallen is sprake van (pogingen) tot infiltratie van het politieapparaat en in 71 
gevallen betreft het criminele politiefunctionarissen. 

Infiltratie: vormen 
Infiltratiepogingen blijken zich in verschillende vormen voor te doen. Het betreft: 
- het (laten) observeren en volgen van de politie; 
- het 'omkeren' van werkzame politiefunctionarissen; dit gebeurt langs drie wegen, 

te weten door middel van het aanknopen en uitbuiten van persoonlijke of sociale 
banden, door middel van het uitbuiten van het old boys-netwerk (ondermeer door 
de inzet van malafide particuliere recherchebureaus) en door middel van de tradi-
tionele omkoping en corruptie; 

- het persoonlijk (laten) infiltreren van de politie door familieleden, vrienden, be-
' kenden of ondergeschikten; en 

- de infiltratie langs technische- of facilitaire weg. 
Daarnaast blijkt uit de vraaggesprekken dat soms bewust geruchten over lekken bij 
de politie door criminelen in omloop worden gebracht met het oogmerk het functio-
neren van politie en justitie (tijdelijk) te bemoeilijken. 

Oogmerk van infiltratie 
Pogingen tot infiltratie blijken niet alleen enkel tegen politie en justitie bedoeld te 
zijn. Criminelen ontplooien verschillende strategieën die ten doel hebben de door 
hen gepleegde misdrijven te verhullen of te verzekeren. Deze maatregelen vallen 
uiteen in defensieve maatregelen gericht op afscherming, en offensieve maatregelen 
gericht op het ontregelen van tegenstanders. Tegenstanders zijn echter niet alleen 
politie en justitie, maar ook - en meer nog - mede-criminelen annex concurrenten. 
Criminelen infiltreren weliswaar de politie maar staan in zekere zin tevens met de 
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rug naar de politie toegewend. De concurrentie vormt het primaire doelwit. Redenge-
vend hiervoor is de grotere dreiging die van mede-criminelen uit kan gaan (verdrin-
ging, liquidaties, rips-deals, en dergelijke). Enkele criminelen zijn zich ook professi-
oneel gaan toeleggen op het verlenen van deze 'service' van politie-informatie aan 
het criminele circuit, zo blijkt uit de dossiers. 

Afnemers van infiltratiegegevens 
De uiteindelijke afnemers van de informatie laten zich in verschillende categorieën 
indelen. Het betreft in de eerste plaats professioneel opererende, criminele groeperin-
gen, die al dan niet in georganiseerd verband en in het kader van de reguliere be-
drijfsactiviteiten, bewust overgaan tot infiltratie van politie en justitie. 
In de tweede plaats betreft dit, wellicht verrassend, ook een relatief grote groep krui-
melcriminelen die als het ware 'struikelen' over een plots opgedoemde mogelijkheid 
en deze vervolgens trachten uit te buiten. Infiltratie geschiedt dus in lang niet alle 
gevallen door de 'echte' zware jongens. 

De professionele groepen kunnen verder in twee subcategorieën worden onderschei-
den: groeperingen van (overwegend) autochtone oorsprong en van (overwegend) 
allochtone oorsprong. De allochtone groeperingen zijn verder onder te verdelen in 
groepen met (ook) een politiek oogmerk, en groepen met alleen een 'zuiver' crimi-
neel oogmerk. Het oogmerk van de infiltratie is hierdoor nu eens crimineel, dan weer 
politiek getint. Primaire focus van aandacht blijft echter in beide gevallen de concur-
rentie: niet politie of justitie. 

Gehanteerde methode van infiltratie per categorie 
Verschillende groepen hanteren verschillende methoden van infiltratie. Professionele 
autochtone groeperingen hebben een (lichte) voorkeur voor het (laten) observeren en 
volgen van politiemensen, het technisch infiltreren (automatisering), de omkoping en 
de inzet van (tijdelijk) aanvullend en ondersteunend personeel, bijvoorbeeld via 
uitzendbureaus. 
Professionele allochtone groepen spelen duidelijk de kaart van de etniciteit uit. Men 
tracht langs deze weg politieagenten met een corresponderende etniciteit (verder) 
onder druk te zetten of de politie door aankomend personeel persoonlijk te infiltre-
ren. 
De niet-professionele 'kruimel'-criminelen benutten de kaart die het lot hen toevallig 
in de hand werpt. Doorgaans betreft het familieleden of kennissen die toevallig bij de 
politie werken en vervolgens onder (sociale) druk worden gezet. Soms is sprake van 
een familielid die wordt aangezet om bij de politie te gaan werken. 
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Infiltratie: de verstrekkende politiefunctionarissen 
In verreweg de meeste gevallen zijn de beweegredenen van de verstrekkers, de poli-
tie, gelegen in het emotionele (familie-, vriendschapsbanden, en dergelijke) en gel-
delijke (omkoping) vlak. 
Daarnaast blijkt de etniciteit een belangrijke factor te zijn. Er is sprake van een rela-
tieve oververtegenwoordiging van allochtone functionarissen in alle dossiers. Deze 
bevinding spoort met de bevindingen van de Parlementaire enquêtecommissie opspo-
ringsmethoden terzake. 
'Etniciteit' als verklaringsfactor bestaat, zo blijkt bij nadere analyse, uit verschillen-
de componenten die op elkaar inwerken. Het betreft: 
- het verschil in cultuur en de relatief sterke(re) sociale band binnen allochtone 

gemeenschappen waardoor allochtone agenten eerder in loyaliteitsconflicten (kun-
nen) komen; 

- de relatief verhevigde criminele druk van buitenaf waaraan sommigen worden 
blootgesteld (in enkele gevallen is sprake van een bewuste screening van allochto-
ne politiefunctionarissen gericht op de vraag of deze 'geschikt' zijn voor criminele 
doeleinden); 

- de kwetsbaarheid van een positie als relatieve nieuwkomer binnen het politieappa-
raat; en ook 

- de verscherpte aandacht van de politie-omgeving ten aanzien van nieuwkomers in 
het algemeen: afwijkend gedrag wordt hierdoor eerder gesignaleerd en aan de 
orde gesteld. 

Verwevenheid en risicocontacten: vormen 
Risicocontacten en verwevenheid betreffen circa de helft van de aangetroffen dos-
siers. Ze ontstaan echter niet zomaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat hier 
vrijwel altijd een lange weg aan vooraf gaat. Dit gebeurt dan langs verschillende 
manieren. Op basis hiervan kunnen de volgende hoofdvormen worden onderschei-
den. Risicocontacten ontstaan op grond van: 
- persoonlijke factoren: persoonlijke problemen, labiliteit, machogedrag, hobby's 

en/of preoccupaties; 
- sociale verbanden: de directe familieband, de indirecte familieband (via partner of 

andere familieleden), het old boys-netwerk, en de oude buurt; 
- factoren die samenhangen met het politiewerk: dit betreft met name RCID-activi-

teiten en activiteiten van enkele andere afdelingen; daarnaast betreft het (ook) een 
bepaalde stijl van uitvoering geven aan het politiewerk die men de Diny Harry-
stijl zou kunnen noemen naar de hoofdpersoon in de gelijknamige film; en 

- bepaalde nevenactiviteiten die agenten (te zeer) in de buurt van de onderwereld 
(verdovende middelen-, prostitutie- en autocriminaliteit) brengen. 
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Bovengenoemde factoren blijken in de dossiers en vraaggesprekken de doorslagge-
vende factoren te zijn geweest waarin en waardoor politiefunctionarissen tot risico-
contact (kunnen) vervallen. Hierbij is bovendien sprake van een zogenaamd mul-
tiplier-effect: daar waar meerdere factoren aanwezig zijn, versterken zij elkaar en 
zijn de relatieve risico's verreweg het grootst. 

Verwevenheid en risicocontacten: overige ontstekers 

Daarnaast blijkt uit verdere analyse dat ook andere factoren en omstandigheden tot 
risicocontact kunnen leiden en zelfstandig als 'ontsteker' voor risicocontacten en 
verwevenheid kunnen functioneren. Vier factoren kunnen in het bijzonder worden 
genoemd: 
- de aanwezigheid van een factor die de nabijheid van de onderwereld ook min of 

meer legitiem maakt, en die tevens de informatie-uitwisseling hiermee legitimeert; 
- plotselinge of geleidelijk optredende inbreuken op de loyaliteit van politiefunc- 

tionarissen naar de politie-organisatie toe; 
- (te) vergaande individuele atomiseringen en compartimenteringen binnen de poli-

tie: binnen de politie is een tendens waarneembaar die leidt tot individueel en 
eigenmachtig optreden; deze tendens wordt onder meer gevoed door het belang 
van individueel 'scoren', de status gekoppeld aan het onderhouden van eigen on-
derwereld-informanten, de dominante positie van de eigen oordeelsvorming, en de 
alles-legitimerende geheimhoudingsplicht; en tenslotte 

- de geleidelijke vervaging van de normatieve én sociale verschillen tussen de poli-
tie-organisatie en de maatschappij. 

Verwevenheid en risicocontacten: bevorderende factoren 

Tenslotte kunnen vier elementen worden gedestilleerd die het afglijdingsproces van 
politiefunctionarissen tot risicocontact kunnen bevorderen of versnellen. 
Uit de analyse komt in dit verband in de eerste plaats naar voren dat formele organi-
satorische afgrenzingen en functiescheidingen niet altijd die effecten hebben die 
ermee wordt beoogd. In tal- van opzichten functioneert tevens een informele organi-
satie, waarin politiemensen ten onrechte over informatie blijken te beschikken en ten 
onrechte ook betrokken worden bij andere taken. Hierdoor komt politie-informatie 
terecht op plaatsen waar dit niet zou moeten. 
In de tweede plaats is de onderlinge transparantie binnen de organisatie gering, het-
geen het gedrag van individuele ambtenaren (mede) oninzichtelijk maakt. Hierbij 
kan tevens worden aangetekend dat voorzover sprake is van transparantie dit voorna-
melijk de transparantie op horizontaal niveau, met collega's in gelijksoortige functies 
betreft. Van verticale transparantie tussen collega's met verschillende functieniveaus 
is (nog) veel minder sprake. 

252 



In de derde plaats hebben leidinggevenden niet altijd voldoende toezicht op proces-
sen van ontsporing en laten zij na hierop adequaat te reageren. Dit wordt ondermeer 
veroorzaakt door een drietal factoren, te weten: een zekere basale, op loyaliteit ge-
stoelde, 'blindheid' die hen in de weg staat om risico-contacten snel en adequaat te 
herkennen, de aanwezigheid van andere belangen die snel en adequaat reageren in de 
weg (kunnen) staan, en door de neiging de interventies vooral te beperken tot de 
eigen voordeur, en te weinig oog te hebben voor grensoverschrijdende voorvallen. 
In de vierde plaats betreft het hier enkele specifieke politiebezigheden die mede op 
grond van hun specialistisch karakter zich nogal eens gauw onttrekken aan elke 
controleerbaarheid door derden. Het betreft hier met name de RCID en de vreemde-
lingendienst. 

Politie-criminelen: vormen 
Informatie-uitwisselingen met de onderwereld komen ook tot stand op initiatief van 
politiefunctionarissen zelf. De betreffende functionarissen zijn dan verwikkeld in 
allerlei activiteiten die men als (semi)-crimineel kan beschouwen. De activiteiten 
laten zich onderverdelen in drie hoofdgroepen: 
- het uitoefenen van toezicht of macht met criminele oogmerken: varianten hierin 

betreffen het klassieke naggen en dalven, het beschikbaar stellen van de 'sterke 
arm' aan criminelen, en de regelrechte afpersing van criminelen en burgers; 

- het handel drijven in politie-informatie en politiekennis met criminelen: dit ge-
beurt soms met vaste afnemers, soms met wisselende afnemers; soms in een vast 
verband, soms slechts incidenteel; en 

- het ritselen en verstrekken van de noodzakelijke papieren en vergunningen voor 
criminele activiteiten: dit laatste betreft doorgaans papieren en vergunningen in de 
sfeer van de vreemdelingendienst en het wegverkeer. 

In de meeste gevallen van een eigen criminele nering blijft de politieman/-vrouw aan 
de zijlijn van het criminele bedrijf. De 'concurrentiepositie' van politiefunctionaris-
sen binnen het criminele circuit is vooral gebaseerd op de toegang tot de politie-
informatie en de papieren/vergunningen. 
Verder kan hierbij worden aangetekend dat relatief veel gevallen/dossiers in deze 
categorie onduidelijk zijn en blijven, hetgeen met name het naggen en dalven en de 
handel in politie-informatie betreft. Het naggen en dalven omdat (a) de grens tussen 
oorbaar en onoorbaar niet altijd direct opvalt; (b) naggen in de praktijk soms samen-
gaat met 'succesvol' politiewerk op andere gebieden; en (c) het moeilijk is om van 
buitenaf hier goed de vinger achter te krijgen. Handel in politie-informatie, blijft 
vaak onduidelijk door de onbetrouwbaarheid van de (RCID)-bronnen, de moeilijk-
heidsgraad van vaststelling en het herleiden van 'het lek' tot individuele dienders. 
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Signalering 
De verschillende vormen van informatie-uitwisseling met de onderwereld - infiltra-
tie, risicocontact/verwevenheid en politie-criminelen - worden op uiteenlopende 
wijze gesignaleerd. 
(Pogingen tot) infiltratie worden voornamelijk door RCID'en en RCID-informanten 
gesignaleerd. Een en ander illustreert mede het belang dat criminelen zelf aan (het 
voorkomen van) zo'n machtspositie van de concurrent hechten. 
De risicocontacten en de politie-criminelen worden voornamelijk door de (regionale 
of tactische) recherche ontdekt. Doorgaans betreft het signalering via de telefoontap, 
de observatie en de inval/huiszoeking. Ook het horen van verdachten en getuigen is 
meer dan eens de bron. Daarnaast is uiteraard ook hier de RICD-informatie een 
belangrijke bron. 
Signalering door directe collega's gebeurt minder, en indien het gebeurt heeft het 
vooral betrekking op risicocontacten en politie-criminelen. Dit het gebeurt heeft 
zonder meer te maken met het feit dat politiemensen, ondanks hun weerzin tegen 
klokkeluiden en `matennaaien', zich hierbij vooral laten leiden door hun nog grotere 
weerzin tegen vormen van corruptie. Zij ervaren dit als een persoonlijke aanval. 

Afdoening 
Het onderzoek en de afdoening van informatie-uitwisseling met de onderwereld 
worden geleid door verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dit betreft in de 
eerste plaats het te beschermen groepsbelang. Te onderscheiden in dit verband is het 
belang van de lokale groep/afdeling, van het betreffende regiokorps of van het poli-
tieapparaat als geheel. In de tweede plaats betreft dit het belang dat men bij afdoe-
ning vervolgens primair stelt: het belang van de werkgever, de strafrechtelijke ver-
volging van de dader(s) of het belang van non-interventie met andere onderzoek(tra-
ject)en. De verschillende belangen sporen in de praktijk niet (altijd). Op basis hier-
van is een typologie van negen verschillende afdoeningsvarianten tot stand 
gebracht I  . 
Hierbij wordt, zo blijkt, onderzoek en afdoening mede bepaald door de identiteit van 
de betrokken onderzoekers. Rijksrecherche- en OM-geleide onderzoeken tenderen 
meer naar een strafrechtelijke aanpak van de dader(s). Onderzoeken door lijnfunctio-
narissen of door collega's van andere districten tenderen meer in de richting van het 
lokale, werkgeversbelang van afdeling of korps. Onderzoeken door afdelingen inter-
ne zaken - indien aanwezig - nemen hierin een middenpositie in. 
Uiteindelijk eindigen onderzoeken naar vormen van infiltratie relatief vaker in een 
strafrechtelijke vervolging van de dader(s). Gevallen van risico-contacten, verweven- 
heid of criminele politieagenten, worden daarentegen voornamelijk geleid door het 

I  Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.5.2. 
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lokale, werkgeversbelang. Deze gevallen eindigen voor het leeuwedeel in disciplinai-
re verwijdering van betrokkene uit het politiekorps. Dit betreft dan doorgaans een 
gedwongen ontslag, of een 'vrijwillig' ontslag door betrokkene waarbij het onder-
zoek en een eventuele strafrechtelijke vervolging functioneren als drukmiddel. Een 
en ander neemt niet weg dat criminele agenten soms achteraf alsnog strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd voor hun aandeel in de criminele activiteiten van derden. 
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Deel V
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
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16 Samenvatting en conclusies 

16.1 Inleiding 

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties 

en derden centraal. 'Informele' informatie-uitwisseling wordt hierbij begripsmatig 

opgevat als die vormen van informatie-uitwisseling die in strijd zijn met de toepasse-

lijke regelgeving, alsmede met de reglementen, aanwijzingen en afspraken die op 

basis van deze regelgeving rechtmatig tot stand zijn gebracht/gekomen. 'Opsporings-

instanties' in dit verband betreffen met name de politie en de bijzondere opsporings-

diensten (BOD'en). 

De studie is een uitvloeisel van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsme-

thoden (Commissie Van Traa), I  De enquêtecommissie komt tot de constatering dat 

op het terrein van de informele informatie-uitwisseling nog een punt van aandacht 

ligt. In overleg met de minister van Justitie en de voorzitter van het College van 

Procureurs-generaal heeft de Registratiekamer vervolgens besloten zich in te span-

nen om dergelijke vormen van informele informatie-uitwisseling tegen te gaan en te 

komen tot een meer systematische aanpak. Daartoe is besloten een studie te verrich-

ten naar de feitelijke praktijk van deze informatie-uitwisseling. De onderhavige 

studie vloeit hieruit voort. De studie is opgedragen door het Wetenschappelijk On-

derzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. 

De indeling van dit samenvattende hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 16.2 is gewijd 

aan het design van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde (een samen-

vatting van) de vraagstelling, de onderzoeksopzet en de theoretische context van 

analyse. 

In de paragrafen 16.3 tot en met 16.6 worden de hoofdbevindingen uit het onderzoek 

gepresenteerd. Deze vallen uiteen in enkele bevindingen die voor de gehele linie van 

de informatie-uitwisseling van toepassing zijn (paragraaf 16.3), en de bevindingen 

die meer specifiek betrekking hebben op de informatie-uitwisseling met de bovenwe-

reld (16.4), het grijze gebied (16.5) dan wel de onderwereld (16.6). Voor bevindin-

gen op ondergeschikte punten wordt verder verwezen naar de afzonderlijke hoofd- 

1 Inzake Opsporing, rapport van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (Commissie 
Van Traa), TK 1995-1996, 24072. 
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stukken die aan de respectieve onderdelen zijn gewijd. Het geheel wordt besloten 
met enkele conclusies in paragraaf 16.7. 

16.2 Onderzoek 

Vraagstelling 
Het onderzoek heeft een drieledige doelstelling, namelijk: 
1. zicht krijgen op de praktijk van informele informatie-uitwisseling uit de politiere-

gisters in de zin van de Wet politieregisters (Wpolr) en het gebruik hiervan door 
afnemers; 

2. inzicht geven in de knelpunten die in de privacy-wetgeving in de praktijk door 
betrokkenen worden ervaren; 

3. zicht krijgen op de maatregelen die moeten worden genomen om de informele 
uitwisseling tegen te gaan. 

Op grond van deze doelstellingen zijn vragen geformuleerd op twee niveaus. 
Op het niveau van de praktijk van de informatie-uitwisseling betreft het vragen naar: 
- 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; en 
- 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 de 
informele informatie-uitwisseling; en 

- de vraag of voorgenomen herzieningen van de Wpolr aan de in de praktijk geble-
ken belemmeringen tegemoet komen, dan wel of wijzigingen hiervan gewenst 
zijn. 

262 



Opzet 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een opzet 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 werkzaamheden als ter zake deskundig kunnen worden beschouwd; en 
- case-studies van concrete gevallen (cases) van informele informatie-uitwisseling. 

Dossieronderzoek 

In de eerste plaats is dossier-onderzoek verricht bij verschillende politie- en justitie-
diensten. Het betreft zes regiokorpsen van de reguliere politie, de divisie Centrale 
Recherche Informatie (CRI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), twee 
bijzondere opsporingsdiensten; twee eenheden van de rijksrecherche, en twee arron-
dissementsparketten van het Openbaar Ministerie (OM). Over de jaren 1993, 1994 en 
1995 zijn de dossiers bestudeerd. 
Hierbij is een kanttekening op zijn plaats. Er zijn enkel dossiers onderzocht bij gese-
lecteerde politie- en justitiediensten. Bij de mogelijke 'partners' in de informatie-
uitwisseling is geen dossieronderzoek verricht. Dit laatste brengt een zekere beper-
king mee. Gevallen van informele informatie verstrekking áán politie en justitie op 
initiatief van derden, en die Met (ook) tot een dossier hebben geleid bij de politie/jus-
titie, zijn hierin dus niet verdisconteerd. Een en ander heeft tot gevolg dat de proble-
matiek aan 'gene' zijde naar verwachting onderbelicht is gebleven. 

Vraaggesprekken 

In een tweede fase zijn vraaggesprekken gevoerd met verschillende personen die uit 
hoofde van hun functie en/of werkzaamheden als ter zake deskundig kunnen worden 
beschouwd. In totaal zijn met negentien personen interviews gehouden. Het betreft: 
- acht gesprekspartners bij de reguliere politie (twee districtschefs, een chef van een 

locale 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 (IRT) 

- 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 OM; en 

- een vijftal functionarissen afkomstig 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. 
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De aandacht in deze vraaggesprekken is speciaal gefocused geweest op drie aspecten 
waarvan op voorhand te verwachten is dat deze in de dossiers niet altijd goed tot 
uiting komen. Het betreft: 
- de zogenaamde 'huis-, tuin- en keuken-gevallen' van informele informatie-uitwis-

seling die (vaak) niet tot dossiervorming leiden, maar op de werkvloer worden 
afgedaan; 

- de organisationele vormen van informele informatie-uitwisseling: hierbij is in het 
bijzonder gelet op de 'broze' plekken in de politie-organisatie en bij bijzondere 
opsporingsdiensten ondermeer voor wat betreft toegankelijkheid, beheer en con-
trole op de informatie; en 

- de omgevingsfactoren van de politie en bijzondere opsporingsdiensten. 

Case-studies 
Op basis van de dossiers en informatie afkomstig uit de interviews zijn 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 vragen worden gesteld hoe bepaalde verschijnselen zich 
in levensechte situaties voordoen, waarom zij zich voordoen of waarom zij zich juist 
op een bepaalde wijze voordoen. De cases zijn geselecteerd op basis van de ver-
wachte relevantie voor de vragen van dit onderzoek. In totaal zijn negen gevallen in 
evenzoveel case-studies onder de loep genomen. De gevallen hebben eveneens be-
trekking op de jaren 1993, 1994 en 1995. In hoofdstuk 1 worden de cases nader 
getypeerd. In het kader van de case-studies zijn betrokkenen geïnterviewd en zijn 
documenten bestudeerd. 

Typologie 
De aard van de informele informatie-uitwisseling kan op drie niveaus worden be-
schreven: op het niveau van de feitelijke gang van zaken (descriptief), op het niveau 
van de morele beoordeling (normatief), en op het niveau van de verantwoordelijk-
heidstoedeling (schuldvraag). Ten behoeve van de verdere analyse is in dit onder-
zoek gekozen voor een benadering en classificatie vanuit het perspectief van de 
betrokken partijen. Meer in het bijzonder vanuit het perspectief van de wederpar-
tij/partner van de politie of BOD in de informatie-uitwisseling. De ene partij (poli-
tie/BOD) is immers voorgegeven: alleen de (status van) de wederpartij is dan nog 
interessant. 
De beschrijving op feitelijk niveau vindt plaats op basis van een indeling van de 
betrokken partijen. Ook de moraliteitsvraag wordt op dit niveau benaderd. De 
(mogelijke) partners zijn hiervoor grofweg ingedeeld in drie categorieën te weten: 
partijen die - althans in beginsel - tot de bovenwereld behoren, partijen die tot de 
onderwereld gerekend kunnen worden, en de partijen die in dit grove schema niet 
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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, respectievelijk 	 IV 	 V 	 VI 
verwevenheid 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
VII 	 VIII 	 IX 

politie of BOD 

(goed) kunnen worden gekwalificeerd dan wel hun nering vinden juist in de sche-
merzone tussen bovenwereld en onderwereld, het zogenaamde grijze gebied. 
Tenslotte is ervoor gekozen de verantwoordelijkheidstoedeling eveneens tot uitdruk-
king te laten komen in een classificatie naar betrokken partijen: in casu meer in het 
bijzonder vanuit de vraag, wie kan als (hoofd)-verantwoordelijke voor de informatie-
uitwisseling gelden dan wel wie heeft hierin het grootste feitelijke aandeel in de acti-
viteiten gehad, de politie/BOD of diens partner? Ook hierbij wordt een afzonderlijke 
categorie gevormd door de gevallen waarin geen primaire verantwoordelijkheid kan 
worden toebedeeld, bijvoorbeeld doordat beide partijen elkaar in evenwicht houden, 
of doordat partijen dusdanig met elkaar verweven zijn dat (elke) toedeling geen recht 
doet aan de feitelijke situatie, of doordat de dossiers voor een toedeling onvoldoende 
aanknopingspunten hebben bevat. 

Op basis hiervan is een analyseschema met negen cellen tot stand gebracht. Dit sche-
ma vormt de basis voor de analyse en rapportage. In de nuvolgende subparagrafen 
zal hieraan worden gerefereerd. In schema 16.1 wordt dit gepresenteerd. 

Schema 16.1 - Typologie van informele informatie-uitwisseling - 
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16.3 Algemene bevindingen 

Functioneren van de regelgeving 
Een eerste algemene bevinding in dit onderzoek betreft de relatieve onbekendheid 
van de verschillende privacy-regelingen binnen de politie-organisatie. Politiefunctio-
narissen op verschillende niveaus en van hoog tot laag, zijn niet of slechts in beperk-
te mate op de hoogte van de inhoud. 
Deze onbekendheid met de privacy-regelingen heeft verschillende gevolgen. In de 
eerste plaats vervullen de regelingen niet die machtsfactor die zij in de praktijk en 
ten aanzien van de informatiehuishouding hadden moeten vervullen. Men wordt in 
het dagelijkse handelen meer geleid door een vaag en algemeen besef van 'geheim-
houding' en het 'eigen geweten', dan door de regelgeving. 
In de tweede plaats leidt het vage bewustzijn van het bestáán van regelingen ook tot 
vormen van ongewenst gedrag. Gebrekkige kennis leidt in de praktijk 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. Daarnaast wordt de regelgeving soms wel 
in stelling gebracht om 'bureaupolitiek' te bedrijven: informatie wordt niet verstrekt 
hoewel dit strikt genomen wel zou kunnen/moeten. 

Generieke oorzaak 
Een tweede bevinding heeft betrekking op een algemene factor die aan informatie-
uitwisseling te gronde ligt ongeacht de status van de wederpartij (bovenwereld, on-
derwereld, grijze gebied). 
Elke uitwisseling van politie-informatie, ook de informele, vindt in de meeste geval-
len niet met volslagen vreemden plaats. Meestal liggen hieraan bestaande sociale 
structuren ten gronde. Sociale verbanden vormen informatiecompartimenten die on-
derscheid maken naar de leden van het compartiment en de niet-leden. De leden zijn 
voor het individu gerechtigd tot bepaalde typen informatie, en daarbinnen bestaat 
een bestendige druk tot onderlinge informatie-uitwisseling. Het achterhouden van 
informatie wordt hierin niet op prijs gesteld. Met niet-leden wordt niet of in veel 
mindere mate intensief gecommuniceerd. 
Een groot aantal gevallen van 'informele' informatie-uitwisseling wordt veroorzaakt 
doordat de formele compartimentering van de regelgeving niet samenvalt met de 
compartimenten uit andere hoofde. Sociale 'afgrenzingen' lopen als het ware door 
elkaar heen. Bestendig probleem hierbij is dat de informatie-uitwisseling binnen de 
andere compartimentering door de communicerende partners ook als terecht wordt 
ervaren. Enkel vanuit het perspectief van de regelgeving is de uitwisseling binnen 
deze compartimenten 'informeel'. De regelgeving oefent hierin echter onvoldoende 
(tegen)-druk uit. 
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Veel gevallen van informatie-uitwisseling vinden dan ook hun grondslag in dergelij-
ke sociale verbanden. Informatie wordt informeel uitgewisseld met andere leden van: 
- de familiekring; 
- de vriendenkring; 
- verschillende organisatorische verbanden (verenigingsverband, collega's); 
- andere 'informele' verbanden (old boys-netwerk); en 
- de etnische categorie. 

Een en ander geldt zowel voor de informatie-uitwisseling met partners uit de boven-
wereld, als die met het grijze gebied en de onderwereld. Enkel het accent wat betreft 
het 'type' verband verschilt soms per segment. 
Wat betreft de primaire verantwoordelijkheid voor de feitelijke totstandkoming van 
de informatie-uitwisseling is verder sprake van een glijdende schaal. Sociale verban-
den spelen een absolute hoofdrol bij gevallen van verwevenheid van politiefunctio-
narissen met derden (typologiecellen IV en VI). Indien het initiatief echter uitgaat 
van de politie of van derden komen ook andere factoren prominent in vizier (zie 
onder). 

Omvang 
De exacte omvang van een sociaal verschijnsel als informele informatie-uitwisseling 
is niet goed in kaart te brengen. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Aan 
de zijde van de informatie-uitwisseling is ondermeer te wijzen op de vluchtigheid 
van het verschijnsel en het gegeven dat men zich niet altijd bewust is van het feit dát 
men zich iets laat ontvallen of communiceert. 
Aan de zijde van het informele is ondermeer te wijzen op het feit dat: 
- de regelgeving zelf soms allerminst duidelijk is in wát nu precies geoorloofd 

(formeel) of ongeoorloofd (informeel) is'; en 
- dat het een vorm van informatie-uitwisseling betreft waarvan partners niet snel 

geneigd zijn deze aan de oppervlakte te brengen: op voorhand kan om deze reden 
al rekening worden gehouden met een aanzienlijk dark number van gevallen die 
niet of niet volledig aan de oppervlakte komen. 

Aan de hand van de aangetroffen dossiers en de gevoerde vraaggesprekken kan 
echter over de omvang van het verschijnsel het volgende worden gezegd. 

In totaal zijn bij de onderzochte instellingen over de jaren 1993-1995 315 dossiers 
van gevallen van (vermoedelijke) informele informatie-uitwisseling boven water 

I Vergelijk art. 30 Wpolr: over de precieze reikwijdte van dit artikel heerst ook onder de experts nog de 
nodige onduidelijkheid. 
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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 
bij een der partijen; respectievelijk 	 9 	 24 	 110 
verwevenheid 

Primaire verantwoordelijkheid bij 
23 	 7 	 71 

politie of BOD 

gekomen. Hierbij zijn in totaal 392 personen betrokken (geweest), die op enigerlei 
wijze een werkrelatie tot de politie hebben gehad. 
Deze aantallen kunnen alleen al op basis van het dossieronderzoek als een minimum 
worden beschouwd. Een aantal dossiers is naar verwachting niet boven water geko-
men. Hoofdredenen hiervoor zijn de ontbrekende dan wel gebrekkige centrale regis-
traties van dergelijke gevallen, en de gebleken geringe bereidheid om in dit verband 
aan dossiervorming te doen. 
Mede op basis van aanvullende informatie uit andere hoofde (vraaggesprekken, case-
studies) kan vervolgens worden geconcludeerd dat de omvang van het informele 
circuit ook aanmerkelijk groter moet zijn dan de dossiers doen vermoeden. De ge-
noemde aantallen dienen dan ook eerder als een absolute ondergrens te worden be-
schouwd. 

Omvang in relatie tot type informatie-uitwisseling 
In relatie tot bovengenoemde typologie kunnen de aangetroffen dossiers als volgt 
worden onderverdeeld (zie schema 16.2). 1  

Schema 16.2 - Typologie van informele informatie-uitwisseling: aantallen 

Dossiervorming vindt vooral plaats indien de informatie-uitwisseling met de onder-
wereld plaatsvindt (214 gevallen tegen 53 (bovenwereld) of 48 (grijs gebied)). Dit 
beeld wordt mede bevestigd in de aanvullende informatie uit de vraaggesprekken. 
Contacten met de onderwereld ondervinden binnen de politieorganisatie meer weer-
stand en leiden eerder tot dossiervorming. De meerderheid van de gevallen die niet 

1 In bijlage I staat een uitsplitsing naar vindplaats en soort organisatie. 
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in de dossiers zijn aangetroffen, zullen naar verwachting dan ook vooral betrekking 
hebben op de (dagelijkse) informatie-uitwisseling met de bovenwereld. Deze geval-
len leiden niet snel tot schriftelijke vastlegging en dossiervorrning. 

Omvang in relatie tot inhoud 
Het aantal dossiers zegt op zich niet alles. Op basis van de inhoud van de aangetrof-
fen dossiers kan worden vastgesteld, dat de omvang van de informele informatie-
uitwisseling binnen de dossiers sterk divergeert. In het ene geval is sprake van één 
enkele agent met een informele verstrekking van één enkel kenteken. In het andere 
geval gaat het soms over een jarenlang durende culturen van normafwijkend gedrag 
('naggen'), waarbij hele afdelingen zijn betrokken. Ook vormen van technische in-
formatie-uitwisseling of 'kortsluitingen' waarbij sprake is van min of meer structu-
rele vormen van informatie-uitwisseling gedurende een bepaalde periode, komen 
voor. Het ene dossier is derhalve aanmerkelijk 'omvangrijker' dan het andere. In bo-
vengenoemd aantal van 315 gevallen met 392 personen is elk dossier geteld als één 
geval van informatie-uitwisseling, en is ten aanzien van het aantal personen telkens 
het minimum van de blijkens het dossier genoemde/betrokken personen aangehou-
den. Ook in dit opzicht is sprake van minimumaantallen. 

16.4 Informatie-uitwisseling met de bovenwereld 

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. 

Verantwoordelijkheid 
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); in 
23 gevallen kan de primaire verantwoordelijkheid voor de informatie-verstrekking 
worden gelegd bij de politie (cel VII in de typologie); in negen dossiers kan dit niet 
worden bepaald of is sprake van evenwicht/inbedding tussen politie en bovenwereld 
(cel IV van de typologie). 

Partners • 

De identiteit van de partners in de bovenwereld kan in vijf hoofdcategorieën worden 
onderverdeeld. Vormen van informele informatie-uitwisseling zijn aangetroffen met: 
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- collega-politiefunctionarissen binnen het eigen politie-korps: veelal betreft het 
informatie die door opsporingsfunctionarissen wordt verstrekt aan niet-opspo-
ringsfunctionarissen (soms ook vice versa); daarnaast betreft het informele uitwis-
selingen 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 het andere regiokorps, van de reguliere 
politie naar bijzondere opsporingsdiensten en vice versa; en daarnaast in mindere 
mate met instanties als de rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee, justitie, 
de BVD en buitenlandse politie-eenheden; 

- (leden van) het openbaar bestuur: dit betreft veelal informatie van politie naar ge-
meenten en burgemeesters, maar soms ook naar provincies en naar ministeries; en 
naar andere relaties: buitenlandse ambassades, consulaten en politieke partijen; 

- (medewerkers van) private organisaties: informatie wordt informeel uitgewisseld 
tussen politie en banken, verzekeringsmaatschappijen, met andere bedrijven (meer 
in het bijzonder bij vormen van publiek/private samenwerking en in het kader van 
fenomeenonderzoek), en van politie naar andere organisaties (met als bijzondere 
vorm samenwerking in netwerken, bij voorbeeld in buurten in het kader van het 
integrale 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 (cel I) of indien dit niet goed kan 
worden bepaald (cel 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. 
Dergelijke verzoeken zijn meestal afkomstig van verwanten, vrienden of bekenden. 
Sociale gebeurtenissen als het verjaardagspartijtje of een bijeenkomst in het kader 
van de sportvereniging zijn dé 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 (voldoende) 
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onderkennen van de informatie- en geheimhoudingsproblematiek en het interessant 
of stoer doen: 'ik zoek dat wel even voor je uit'. Meestal is de informatie-uitwisse-
ling duidelijk in strijd met de professionele code die van politiefunctionarissen mag 
worden verwacht': in een enkel geval blijkt het juist de professionele erecode te zijn 
die politiefunctionarissen noopt om in een hun bekende situatie (toch) aan het ver-
zoek te voldoen. 

Een belangrijke factor blijft 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 zoals gezegd verschillende gevolgen. De regelingen zijn 
hierdoor niet die machtsfactor die zij in de praktijk en ten aanzien van de informatie-
huishouding 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 bestáán van rege-
lingen 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 
regelgeving informele vormen van uitwisseling juist in de hand. Bovendien wordt de 
regelgeving soms wel in stelling gebracht om 'bureaupolitiek' te bedrijven: informa-
tie wordt niet verstrekt, hoewel dit strikt genomen wel zou kunnen/moeten. 

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

aan (meestal) particuliere personen. De achtergronden en motieven van de be-
trokken politiefunctionarissen kunnen hierbij variëren. Dit loopt uiteen van een-
voudige 'ongelukjes' en onhandigheden tot een soort van onjuiste 'overbezorgd- 

1 Vergelijk in dit verband het Integriteitsstatuut van de Nederlandse Politie, zoals dit onlangs is vastge-
steld door de Raad van Hoofdcommissarissen (met name art. 5). 
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heid' voor de particulier en soms regelrechte verdachtmakingen van bepaalde 
• individuele personen om welke persoonlijke reden dan ook. 

(b) Het ongevraagd én 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 voor-
beeld werkgevers of andere belanghebbenden gewaarschuwd voor het niet cor-
recte 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 méér informatie 
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 (zogenaamde `klokkeluiden' 
Of whistleblowen): politiefunctionarissen blijken het lekken van vertrouwelijke 
politie-informatie te benutten om invloed uit te oefenen of misstanden aan de 
kaak te stellen. 

Structurele uitwisseling: initiatief partner 
De (meer) structurele uitwisselingen met de bovenwereld verschillen qua initiatief en 
achtergrond. 
In de dossiers waarin het initiatief uitgaat van de partner van de politie (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 politiek, 
deel (ook) crimineel en financieel geïnspireerd. De beschikking krijgen over politie-
informatie is in beide opzichten van strategisch belang. 

Daarnaast komt uit de vraaggesprekken naar voren dat ook structureel op informele 
wijze informatie wordt verschaft op verzoek van bestuurs- en andere (niet-justitiële) 
overheidsorganen. Deze materie is onder de huidige wetgeving niet goed geregeld. 
Bestuurlijke en andere 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 politie voor zijn openbare orde-
taak. Een uitbestedende overheid heeft behoefte 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 mogelijk. 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 'ik zou het niet doen'. Politiemensen werken hieraan mee 
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doordat zij het verzoek vaak als legitiem onderkennen. De verstrekking wordt vrij-
wel nooit schriftelijk vastgelegd. Belangrijk knelpunten hierbij zijn de toetsbaarheid 
van de bron van de informatie (in geval van CID-info), de status van de informatie 
(hard of zacht), de gang van zaken van verstrekking alsmede de eventuele nasleep 
daarvan in allerlei procedures (administratief, civielrechtelijk). 

Structurele uitwisseling waarbij initiatief niet goed duidelijk is 
Aan structurele uitwisselingen met de bovenwereld liggen in voorkomende gevallen 
ook bestaande structurele kaders in ander verband ten gronde. Twee hoofdvormen 
doen zich voor: de persoonlijke verwevenheid op basis van vriendschaps- en ver-
wantschapsbanden, en de structurele samenwerking in het kader van werk en werkaf-
spraken. 
Structurele informatie-uitwisselingen 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. 
De loyaliteit ten opzichte van het sociale, informele compartiment overheerst die van 
het formele compartiment. De loyaliteit 'overruled' ook de geheimhoudingsverplich-
ting uit andere hoofde. Echter ook hierbij spelen factoren als onnozelheid, het niet 
(voldoende) onderkennen van de informatie- en geheimhoudingsproblematiek, en het 
interessant/stoer doen een rol. In de meeste gevallen is zonder meer sprake van on-
professioneel gedrag. 
Wat betreft werk en werkafspraken zijn drie categorieën 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) een bestendige 
uitwisselingsrelatie van informatie met derden. De professionaliteit dwingt politie-
functionarissen 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 
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een zekere opening voor verstrekking', maar deze opening wordt in de praktijk on-
voldoende herkend 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 verreweg 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 
allerlei informele tussenoplossingen (informele registraties/'geheugensteuntjes', ge-
bruik van de zogenaamde organizer, enzovoort). Het aanleggen van formele (tijde-
lijke) registers met alle noodzakelijke procedures daarom heen, geniet weinig be-
langstelling. 

Structurele uitwisseling op initiatief van de politie 
Wat betreft het uitwisselen van informatie op initiatief van de politie 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 dient 
aan legitieme verstrekking een verzoek te gronde te liggen die niet wordt gedaan 
omdat de potentiële 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 creëert bin-
nen de politiekorpsen en -diensten verschillende compartimenten van informatie. Het 
betreft ondermeer: 

I 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 E. Schreuders, Het gesloten verstrekkingenregime van de Wet Politieregisters, Den Haag: Registratie-
kamer, 1995. pp. 6 e.v. 
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- de informatie die voor een ieder - althans in beginsel - toegankelijk is; 
- de informatie die valt onder het regime van de Wet persoonsregistraties (Wpr) en 

waartoe toegang is beperkt op basis van de Wpr-bepalingen; 
- 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 alléén RCID-medewerkers toegang hebben; en 
- de informatie in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

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

De praktijk is in veel gevallen ook hier 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 politie 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-
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-
tu ur '). 

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-beveili-
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 
ruimte/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 clone-registraties 
(RCID, RID, regionale recherche) blijven beter buiten schot. 

275 



Signalering en afdoening van gevallen 
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 hun 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. 

16.5 Informatie-uitwisseling met het grijze gebied 

Er zijn 48 dossiers aangetroffen die in dit gebied kunnen worden ingedeeld. Daar-
naast zijn uit de vraaggesprekken nog tal van andere voorbeelden naar voren geko-
men. 

Verantwoordelijkheid 
In zeventien dossiers is de partner van de politie/BOD de hoofdverantwoordelijke 
voor de informatie-uitwisseling en de totstandkoming daarvan. In zeven zaken is dit 
op conto van de politie of BOD te schrijven. In de helft van de dossiergevallen (24) 
is sprake van zodanige verwevenheid of van zulke onduidelijke dossiers dat de 
hoofdverantwoordelijke niet kan worden aangewezen. 

Wederpartijen 
De wederpartij van de politie/BOD betreft in de hoofdmoot van de gevallen een 
particulier expertise- of recherchebureau. Bij alle dossiergevallen waarbij de politie 
van buitenaf is benaderd, is dit het geval geweest. Daarnaast is zulks ook het geval 
geweest in verschillende gevallen van verwevenheid, ondermeer binnen het old boys-
netwerk, en in een enkel geval bij de zaken waarbij het initiatief van de politie is 
uitgegaan. 
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De overige wederpartijen zijn sterk uiteenlopend. Het betreft een brede range van 
bovenwereld tot en met onderwereld. Het varieert van eerzame burgers, collega-
politiemensen, familieleden en leden van sportverenigingen en fitnesscholen, burgers 
van allochtone herkomst, klanten van de vreemdelingendienst, een kroegbazin, rand-
groepjongeren, een eigenaar van een coffeeshop tot en met directe verdachten van 
mogelijke misdrijven. 

Daarnaast is een aantal afnemers onbekend gebleven, en in enkele gevallen, 
(hoogst)-waarschijnlijk niet aanwezig geweest. Het betreft hier eenzijdige handelin-
gen van politiefunctionarissen waarbij de informatie-uitwisseling door bijvoorbeeld 
toeval niet tot stand heeft kunnen komen. 

De aangetroffen recherchebureaus zijn verder onder te verdelen aan de hand van 
twee dimensies. Er zijn recherchebureaus die toch vooral 'keurig' willen werken en 
de bovenwereld willen bedienen, en recherchebureaus die dat niet, of niet altijd 
(kunnen) doen. Een en ander is ondermeer afhankelijk van de feitelijke toegang tot 
(potentiële) opdrachtgevers, de financiële mogelijkheden om hierin kieskeurig te zijn 
en de persoonlijke (politie)-mentaliteit van de betreffende rechercheurs. 
Daarnaast kunnen de recherchebureaus worden ingedeeld naargelang de positie die 
ze innemen ten opzichte van het politiekorps binnen de regio waarin men opereert. 
Heeft men hiermee enkel incidentele informatie-uitwisselingen, of liggen hieraan 
duurzame contacten te gronde, dan wel zijn dergelijke contacten (nog) in opbouw. 
Op basis van beide dimensies is een typologie van negen typen recherchebureaus tot 
stand gebracht'. 

De opdrachtgevers van de 'keurige' recherchebureaus kunnen verder worden inge-
deeld in vier categorieën, te weten: 
- particulieren met een hulpvraag; 
- particulieren of bedrijven die slachtoffer zijn van een misdrijf of dit dreigen te 

worden; 
- bedrijven die in het privaatrechtelijk en economisch verkeer het slachtoffer zijn of 

dit dreigen te worden; en 
- bedrijven die in het kader van de reguliere bedrijfsvoering behoefte hebben aan 

informatie die zij langs de geijkte wegen niet of niet goed/geheel kunnen verkrij-
gen. Met name verzekeringsmaatschappijen nemen hierin een relatief groot aan-
deel in. 

1 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3. 
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De recherchebureaus nemen met hun activiteiten deels taken over van de reguliere 
politie. Deels echter, vervult men ook een zelfstandige rol in het maatschappelijk 
leven en bedient men een zelfstandig segment van de markt. De behoefte aan politie-
informatie is groot, en de verwachting bestaat dat deze maatschappelijke behoefte 
onverminderd groot zal blijven, en stelselmatig zal blijven leiden tot (ongewenste) 
informatieverzoeken aan de politie en individuele politiefunctionarissen. 
De opdrachtgevers zelf tenslotte kunnen deels wel, deels niet mede verantwoordelijk 
worden geacht voor het feit dat hun opdracht leidt tot handelingen in strijd met de 
regelgeving. 

Vormen van informatie-uitwisseling 
De informatie-uitwisseling in het grijze gebied als geheel laat zich grosso modo 
categoriseren in twee hoofdcategorieën, te weten: 
- de incidentele gebeurtenis; en 
- de gebeurtenis waaraan meer structurele factoren te gronde liggen. 

Incidentele gebeurtenissen 
Incidentele gebeurtenissen doen zich in allerlei soorten en maten voor. Het varieert 
van een toevallig voorval tot een incidentele bevraging van het kentekenregister of 
HKS. Vaste patronen zijn hierin niet te ontdekken. Doorgaans zijn de dossiers hierin 
ook niet zo duidelijk. 

Structurele gebeurtenissen 
Structurele(re) gebeurtenissen hebben doorgaans betrekking op drie categorieën: 
- herhaald slordig, oninzichtelijk of onverantwoordelijk gedrag van politiefunctio-

narissen; 
- gevallen van verwevenheid tussen politie/BOD en derden; en 
- gevallen van onrechtmatige verstrekking of 'doorlekken' van politie-informatie in 

hulpverlenings- en opsporingssituaties. 

Structureel slordig en onverantwoordelijk gedrag 
Deze categorie van gevallen verschilt niet wezenlijk van hetgeen reeds is besproken 
bij de informatie-uitwisseling met de bovenwereld. Factoren zijn wederom onnozel-
heid, onhandigheid, het niet (voldoende) onderkennen van de informatie- en geheim-
houdingsproblematiek, onvoldoende bekendheid met de regelingen en het niet goed 
functioneren van de interne fysieke- en registratiebeveiligingen. 

278 



Structurele verwevenheid 
De verwevenheid van politiefunctionarissen met de buitenwereld vormt voor het 
grijze gebied een permanent probleem. Ongewenste verwevenheden of verstrengelin-
gen worden in casu veroorzaakt door drie hoofdfactoren, te weten: 
- een te nauwe band met de werkomgeving; 
- op grond van familiaire, verenigings- en/of etnische banden; en 
- op grond van banden binnen het old boys-netwerk. 

In alle gevallen betreft het dus sociale verbanden die vanuit het perspectief van de 
privacy-regelgeving én van de politieorganisatie bezien, 'informele' informatie-com-
partimenten creëren waarin politie-informatie met derden wordt gedeeld. Voor het 
grijze gebied betekenen deze verwevenheden vooral een probleem nu: 
- binnen de 'grijze' ruimte zowel bovenwereld- als onderwereldfiguren participeren 

en op voorhand allerminst ondubbelzinnig is tot welke categorie een toevallige 
voorbijganger behoort; dit vereist van politiefunctionarissen een buitengewone en 
niet altijd reëel te achten alertheid; en 

- in de 'grijze' ruimte ook actoren voorkomen wiens core business juist gelegen is 
in de marge tussen boven- en onderwereld; het betreft hier ondermeer de bovenge-
noemde recherchebureaus. 

Het old boys-netwerk brengt hierbij een bijzonder probleem mee. Het kan mede 
verantwoordelijk worden geacht voor de ongewenste verstrengeling met de particu-
liere recherchebureaus. Het betreft twee aspecten: een personele verwevenheid van 
ex-collega's en een functionele verstrengeling van netwerkopbouw. Hierdoor ont-
staat een afzonderlijk informeel informatie-compartiment waarin publieke en private 
'opsporings'-functionarissen nauw met elkaar verstrengeld geraken, hetgeen onder 
omstandigheden kan leiden tot een buitengemene informatiemacht van particulieren. 
Aan de hand van het KURAS-dossier is een en ander aangetoond'. Recentelijk is 
een tegenbeweging zichtbaar waarin dergelijke ongelimiteerde verstrengelingen 
overigens worden tegengegaan. 

Structureel 'doorlekken' van politie-informatie in hulpverlenings- en opsporingssi-
tuaties 
Een laatste categorie structureler voorkomende informatie-uitwisselingen betreft het 
herhaaldelijk 'doorlekken' van informatie in hulpverlenings- en opsporingssituaties. 

In hulpverleningssituaties wordt dit vooral veroorzaakt door onduidelijkheden wat 
betreft de (omvang van) de informatie die door politiefunctionarissen nu eens wel, 

1 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9,4.3. 
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nu eens niet kan/mag worden verstrekt. Het betreft dan met name informatie inzake 
juridische en bureaucratische vaardigheden. Vooral politiemensen met veel burger-
contacten (surveillance, balie, vreemdelingendienst) komen met deze problematiek in 
contact. De ambtsinstructie tot een meer dienstverlenende en klantvriendelijke op-
stelling verzwaart het probleem, voorzover zij politiefunctionarissen met een dubbele 
taakopdracht belast: geheimhouding én informatieverstrekking. 

'Doorlekken' van informatie in opsporingssituaties betreft twee hoofdtypen: 
- het per ongeluk doorsijpelen van informatie als gevolg van onderzoek en het hier-

voor noodzakelijke stellen van vragen; en 
- het 'runnen' van grijze informanten. 
Daarnaast is er nog een bijzondere variant waarin de mogelijkheden van het grijze 
circuit en met name expertise- en recherchebureaus, wordt benut in situaties waarin 
de (toepassing van de) reguliere politiebevoegdheden niet die snelheid en slagkracht 
heeft die wenselijk ware. 

Signalering en afdoening van gevallen 
De incidentele gevallen van informatie-uitwisseling worden op uiteenlopende wijzen 
gesignaleerd. Een grote lijn is hierin niet te ontdekken. Signalering vindt plaats door 
toeval, door collega's tijdens (recherche)-onderzoek en/of door tips of klachten van 
derden. 
De afdoening ervan verschilt ook per segment: in onduidelijke gevallen en dossiers 
is vaak sprake van een onduidelijke afdoening die nogal eens blijft hangen in termen 
als 'niet aangetoond is kunnen worden', 'alert blijven', naïviteit, en disciplinaire - of 
organisatorische maatregelen (berisping, tijdelijke inhouding van salaris, overplaat-
sing). In gevallen waarbij een primaire verantwoordelijkheid kan worden toegekend, 
wordt doorgaans zwaarder gestraft. Hierbij is vaker sprake van disciplinaire maatre-
gelen, variërend van een schriftelijke waarschuwing en een (tijdelijke) schorsing tot 
en met de aanzegging tot (voorwaardelijk) ontslag. In voorkomende gevallen wordt 
ook van andere mogelijkheden gebruikt gemaakt (leeftijdsontslag en dergelijke). 

Wat betreft de gevallen waarin meer structurele(re) factoren aanwezig zijn, kan tot 
slot het volgende worden gezet. Signalering geschiedt in veel gevallen door directe 
collega's of de leiding. Een belangrijke factor hierin is de bereidheid van de colle-
ga's om een en ander aan de orde te stellen. In gevallen van slordig, onverantwoor-
delijk of oninzichtelijk gedrag lijkt deze bereidheid eerder aanwezig: wellicht iets té 
in het geval van oninzichtelijk gedrag. In gevallen van verwevenheid is deze bereid-
heid veel minder aanwezig. Hoofdredenen hiervoor zijn de doorgaans sterke interne 
sociale controle, de onduidelijkheid tot wie men zich zou moeten wenden en de 
weerstand tegen extern onderzoek. 

280 



De afdoening van structurele gevallen blijft doorgaans ook beperkt tot disciplinaire 
straffen, zij het aanmerkelijk zwaarder dan bij de incidenten. Ontslag komt meer dan 
eens voor. In voorkomende gevallen wordt (ook) strafrechtelijke vervolging inge-
steld. De afdoening van gevallen van verwevenheid wordt evenwel gehinderd door 
het feit dat het in dergelijke situaties niet eenvoudig is voldoende waarborgen voor 
een objectief en onafhankelijk onderzoek te creëren, en door het feit dat doorgaans 
niet kan worden voldaan aan de wettelijk gestelde vereisten voor de vaak onontbeer-
lijke telefoontaps en huiszoekingen. 

16.6 Informatie-uitwisseling met de onderwereld 

Er zijn in totaal 214 dossiers getraceerd die te maken hebben met de informatie-
uitwisseling met de onderwereld. Daarnaast zijn ook uit de vraaggesprekken en de 
interviews in de case-studies nog verschillende gevallen naar boven gekomen. 
Van de 214 dossiers heeft ongeveer de helft van de gevallen (110) betrekking op 
gevallen van verwevenheid of het hebben van risicocontacten met de onderwereld. In 
33 gevallen is sprake van (pogingen) tot infiltratie van het politieapparaat en in 71 
gevallen betreft het criminele politiefunctionarissen. 

Infiltratie: vormen 
Infiltratiepogingen blijken zich in verschillende vormen voor te doen. Het betreft: 
- het (laten) observeren en volgen van de politie; 
- het 'omkeren' van werkzame politiefunctionarissen; dit gebeurt langs drie wegen, 

te weten door middel van het aanknopen en uitbuiten van persoonlijke of sociale 
banden, door middel van het uitbuiten van het old boys-netwerk (ondermeer door 
de inzet van malafide particuliere recherchebureaus) en door middel van de tradi-
tionele omkoping en corruptie; 

- het persoonlijk (laten) infiltreren van de politie door familieleden, vrienden, be-
kenden of ondergeschikten; en 

- de infiltratie langs technische- of facilitaire weg. 
Daarnaast blijkt uit de vraaggesprekken dat soms bewust geruchten over lekken bij 
de politie door criminelen in omloop worden gebracht met het oogmerk het functio-
neren van politie en justitie (tijdelijk) te bemoeilijken. 

Infiltratie: het oogmerk 

Pogingen tot infiltratie blijken niet alleen enkel tegen politie en justitie bedoeld te 
zijn. Criminelen ontplooien verschillende strategieën die ten doel hebben de door 
hen gepleegde misdrijven te verhullen of te verzekeren. Deze maatregelen vallen 
uiteen in defensieve maatregelen gericht op afscherming, en offensieve maatregelen 
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gericht op het ontregelen van tegenstanders. Tegenstanders zijn echter niet alleen 
politie en justitie, maar ook - en meer nog - mede-criminelen annex concurrenten. 
Criminelen infiltreren weliswaar de politie maar staan in zekere zin tevens met de 
rug naar de politie toegewend. De concurrentie vormt het primaire doelwit. Redenge-
vend hiervoor is de grotere dreiging die van mede-criminelen uit kan gaan (verdrin-
ging, liquidaties, rips-deals, en dergelijke). Enkele criminelen zijn zich ook professi-
oneel gaan toeleggen op het verlenen van deze 'service' van politie-informatie aan 
het criminele circuit, zo blijkt uit de dossiers. 

Infiltratie: de afnemers 
De uiteindelijke afnemers van de informatie laten zich in verschillende categorieën 
indelen. Het betreft in de eerste plaats professioneel opererende, criminele groeperin-
gen, die al dan niet in georganiseerd verband en in het kader van de reguliere be-
drijfsactiviteiten, bewust overgaan tot infiltratie van politie en justitie. 
In de tweede plaats betreft dit, wellicht verrassend, ook een relatief grote groep krui-
melcriminelen die als het ware 'struikelen' over een plots opgedoemde mogelijkheid 
en deze vervolgens trachten uit te buiten. Infiltratie geschiedt dus in lang niet alle 
gevallen door de 'echte' zware jongens. 

De professionele groepen kunnen verder in twee subcategorieën worden onderschei-
den: groeperingen van (overwegend) autochtone oorsprong en van (overwegend) 
allochtone oorsprong. De allochtone groeperingen zijn verder onder te verdelen in 
groepen met (ook) een politiek oogmerk, en groepen met alleen een 'zuiver' crimi-
neel oogmerk. Het oogmerk van de infiltratie is hierdoor nu eens crimineel, dan weer 
politiek getint. Primaire focus van aandacht blijft echter in beide gevallen de concur-
rentie: niet politie of justitie. 

Infiltratie: de methode 
Verschillende groepen hanteren verschillende methoden van infiltratie. Professionele 
autochtone groeperingen hebben een (lichte) voorkeur voor het (laten) observeren en 
volgen van politiemensen, het technisch infiltreren (automatisering), de omkoping en 
de inzet van (tijdelijk) aanvullend en ondersteunend personeel, bijvoorbeeld via 
uitzendbureaus. 
Professionele allochtone groepen spelen duidelijk de kaart van de etniciteit uit. Men 
tracht langs deze weg politiefunctionarissen met een corresponderende etniciteit 
(verder) onder druk te zetten of de politie door aankomend personeel persoonlijk te 
infiltreren. 
De niet-professionele 'kruimel'-criminelen benutten de kaart die het lot hen toevallig 
in de hand werpt. Doorgaans betreft het familieleden of kennissen die toevallig bij de 
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politie werken en vervolgens onder (sociale) druk worden gezet. Soms is sprake van 
een familielid die wordt aangezet om bij de politie te gaan werken. 

Infiltratie: de verstrekkers 
In verreweg de meeste gevallen zijn de beweegredenen van de verstrekkers - de 
agenten - gelegen in het emotionele (familie-, vriendschapsbanden, en dergelijke) en 
het geldelijke (omkoping) vlak. 
Daarnaast blijkt de etniciteit een belangrijke factor te zijn. Er is sprake van een rela-
tieve oververtegenwoordiging van allochtone functionarissen in alle dossiers. Deze 
bevinding spoort met de bevindingen van de Parlementaire enquêtecommissie opspo-
ringsmethoden terzake. 
'Etniciteit' als verklaringsfactor bestaat zo blijkt bij nadere analyse, overigens uit 
verschillende componenten te bestaan, die op elkaar inwerken. Het betreft: 
- het verschil in cultuur en de relatief sterke(re) sociale band binnen allochtone 

gemeenschappen waardoor allochtone politiefunctionarissen eerder in loyaliteits-
conflicten (kunnen) komen; 

- de relatief verhevigde criminele druk van buitenaf waaraan sommigen worden 
blootgesteld (in enkele gevallen is sprake van een bewuste screening van allochto-
ne politiefunctionarissen gericht op de vraag of deze 'geschikt' zijn voor criminele 
doeleinden); 

- de kwetsbaarheid van een positie als relatieve nieuwkomer binnen het politieappa-
raat; en ook 

- de verscherpte aandacht van de politie-omgeving ten aanzien van nieuwkomers in 
het algemeen: afwijkend gedrag van allochtone politiefunctionarissen wordt hier-
door eerder gesignaleerd en aan de orde gesteld. 

Verwevenheid en risicocontacten: vormen 
Risicocontacten en verwevenheid betreffen circa de helft van de aangetroffen dos-
siers van informatie-uitwisseling met de onderwereld. Risicocontacten ontstaan niet 
zomaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat hier vrijwel altijd een lange weg aan 
vooraf gaat. Dit gebeurt dan langs verschillende manieren. Op basis hiervan kunnen 
de volgende hoofdvormen worden onderscheiden. Risicocontacten ontstaan op grond 
van: 
- persoonlijke factoren: persoonlijke problemen, labiliteit, machogedrag, hobby's 

en/of preoccupaties; 
- sociale verbanden: de directe familieband, de indirecte familieband (via partner of 

andere familieleden), het old boys-netwerk, en de oude buurt; 
- factoren die samenhangen met het politiewerk: dit betreft met name RCID-activi-

teiten en activiteiten van enkele andere afdelingen; daarnaast betreft het (ook) een 
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bepaalde stijl van uitvoering geven aan het politiewerk die men de Dirty Harry-
stijl zou kunnen noemen naar de hoofdpersoon in de gelijknamige film; en 

- bepaalde nevenactiviteiten die agenten (te zeer) in de buurt van de onderwereld 
(verdovende middelen-, prostitutie- en autocriminaliteit) brengen. 

Bovengenoemde factoren blijken in de dossiers en vraaggesprekken de doorslagge-
vende factoren te zijn geweest waarin en waardoor politiefunctionarissen tot risico-
contact (kunnen) vervallen. Hierbij is bovendien sprake van een zogenaamd mul-
tiplier-effect: daar waar meerdere factoren aanwezig zijn, versterken zij elkaar en 
zijn de relatieve risico's verreweg het grootst. 

Verwevenheid en risicocontacten: overige 'ontstekers' 
Daarnaast blijkt uit verdere analyse dat ook andere factoren en omstandigheden tot 
risicocontact .kunnen leiden en zelfstandig als 'ontsteker' voor risicocontacten en 
verwevenheid kunnen functioneren. Vier factoren kunnen in het bijzonder worden 
genoemd: 
- de aanwezigheid van een factor die de nabijheid van de onderwereld ook min of 

meer legitiem maakt, en die tevens de informatie-uitwisseling hiermee legitimeert; 
- plotselinge of geleidelijk optredende inbreuken op de loyaliteit van politiefunc- 

tionarissen naar de politie-organisatie toe; 
- (te) vergaande individuele atomiseringen en compartimenteringen binnen de poli-

tie: binnen de politie is een tendens waarneembaar die leidt tot individueel en 
eigenmachtig optreden van politiefunctionarissen; deze tendens wordt onder meer 
gevoed door het belang van individueel 'scoren', de status gekoppeld aan het on-
derhouden van eigen onderwereld-informanten, de dominante positie van de eigen 
oordeelsvorming, en de alles-legitimerende geheimhoudingsplicht; en 

- de geleidelijke vervaging van de normatieve én sociale verschillen tussen de poli-
tie-organisatie en de maatschappij. 

Verwevenheid en risicocontacten: bevorderende factoren 
Tenslotte kunnen vier elementen worden gedestilleerd die het proces van afglijding 
van politiefunctionarissen tot risicocontact kunnen bevorderen of versnellen. 
Uit de analyse komt in dit verband in de eerste plaats naar voren dat formele organi-
satorische afgrenzingen en functiescheidingen niet altijd die effecten hebben die 
ermee wordt beoogd. In tal van opzichten functioneert tevens een informele organi-
satie, waarin politiemensen ten onrechte over informatie blijken te beschikken en ten 
onrechte ook betrokken worden bij andere taken. Hierdoor komt politie-informatie 
terecht op plaatsen waar dit niet zou moeten. 
In de tweede plaats is de onderlinge transparantie binnen de organisatie gering, het- 
geen het gedrag van individuele ambtenaren (mede) oninzichtelijk maakt. Hierbij 
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kan tevens worden aangetekend dat voorzover sprake is van transparantie dit voorna-
melijk de transparantie op horizontaal niveau, met collega's in gelijksoortige functies 
betreft. Van verticale transparantie tussen collega's met verschillende functieniveaus 
is (nog) veel minder sprake. 
In de derde plaats hebben leidinggevenden niet altijd voldoende toezicht op proces-
sen van ontsporing en laten zij na hierop adequaat te reageren. Dit wordt ondermeer 
veroorzaakt door een drietal factoren, te weten: een zekere basale, op loyaliteit ge-
stoelde, 'blindheid' die hen in de weg staat om risico-contacten snel en adequaat te 
herkennen, de aanwezigheid van andere belangen die snel en adequaat reageren in de 
weg (kunnen) staan; en door de neiging de interventies vooral te beperken tot de 
eigen voordeur en te weinig oog te hebben voor grensoverschrijdende voorvallen. 
In de vierde plaats betreft het hier enkele specifieke politiebezigheden die mede op 
grond van hun specialistisch 'karakter zich nogal eens gauw onttrekken aan elke 
controleerbaarheid door derden. Het betreft hier met name de RCID en de vreemde-
lingendienst. 

Politie-criminelen: vormen 
Informatie-uitwisselingen met de onderwereld komen ook tot stand op initiatief van 
politiefunctionarissen zelf. De betreffende functionarissen zijn dan verwikkeld in 
allerlei activiteiten die men als (semi)-crimineel kan beschouwen. De activiteiten 
laten zich onderverdelen in drie hoofdgroepen: 
- het uitoefenen van toezicht of macht met criminele oogmerken: varianten hierin 

betreffen het klassieke naggen en dalven, het beschikbaar stellen van de 'sterke 
arm' aan criminelen, en de regelrechte afpersing van criminelen en burgers; 

- het handel drijven in politie-informatie en politiekennis met criminelen: dit ge-
beurt soms met vaste afnemers, soms met wisselende afnemers; soms in een vast 
verband, soms slechts incidenteel; en 

- het ritselen en verstrekken van de noodzakelijke papieren en vergunningen voor 
criminele activiteiten: dit laatste betreft doorgaans papieren en vergunningen in de 
sfeer van de vreemdelingendienst en het wegverkeer. 

In de meeste gevallen van een eigen criminele nering blijft de politieman/-vrouw aan 
de zijlijn van het criminele bedrijf. De 'concurrentiepositie' van politiefunctionaris-
sen binnen het criminele circuit is vooral gebaseerd op de toegang tot de politie-
informatie en de papieren/vergunningen. 
Verder kan hierbij worden aangetekend dat relatief veel gevallen/dossiers in dit 
segment onduidelijk zijn en blijven, hetgeen met name het naggen en dalven en de 
handel in politie-informatie betreft. Het naggen en dalven omdat (a) de grens tussen 
oorbaar en onoorbaar niet altijd direct opvalt; (b) naggen in de praktijk soms samen 
blijkt te gaan met 'succesvol' politiewerk op andere gebieden; en (c) het moeilijk is 
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om van buitenaf hier goed de vinger achter te krijgen. Handel in politie-informatie 
blijft vaak onduidelijk door de onbetrouwbaarheid van de (RCID)-bronnen, de moei-
lijkheidsgraad van vaststelling, en het herleiden van 'het lek' tot individuele perso-
nen. 

Signalering van gevallen 
De verschillende vormen van informatie-uitwisseling met de onderwereld - infiltra-
tie, risicocontact/verwevenheid en politie-criminelen - worden op uiteenlopende 
wijze gesignaleerd. 
(Pogingen tot) infiltratie worden voornamelijk door RCID'en en RCID-informanten 
gesignaleerd. Een en ander illustreert mede het belang dat criminelen zelf aan (het 
voorkomen van) zo'n machtspositie van de concurrent hechten. 
De risicocontacten en de politie-criminelen worden voornamelijk door de (regionale 
of tactische) recherche ontdekt. Doorgaans betreft het signalering via de telefoontap, 
de observatie en de inval/huiszoeking. Ook het horen van verdachten en getuigen is 
meer dan eens de bron. Daarnaast is uiteraard ook hier de RICD-informatie een 
belangrijke bron. 
Signalering door directe collega's gebeurt minder, en indien het gebeurt heeft het 
vooral betrekking op risicocontacten en politie-criminelen. Dát het gebeurt heeft 
zonder meer te maken met het feit dat politiemensen, ondanks hun weerzin tegen 
klokkeluiden en `matennaaien', zich hierbij vooral laten leiden door hun nog grotere 
weerzin tegen vormen van corruptie. Zij ervaren dit als een persoonlijke aanval. 

Afdoening van gevallen 
Het onderzoek en de afdoening van gevallen van informatie-uitwisseling met de 
onderwereld worden geleid door verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dit 
betreft in de eerste plaats het te beschermen groepsbelang. Te onderscheiden in dit 
verband is het belang van de lokale groep/afdeling, dat van het betreffende regio-
korps of dat van het politieapparaat als geheel. In de tweede plaats betreft dit het 
belang dat men bij afdoening vervolgens primair stelt: het belang van de werkgever, 
de strafrechtelijke vervolging van de dader(s) of het belang van non-interventie met 
andere onderzoek(straject)en. Aldus kan een typologie van negen verschillende af-
doeningsvarianten tot stand worden gebracht'. 
Hierbij wordt zo blijkt, onderzoek en afdoening mede bepaald door de identiteit van 
de betrokken onderzoekers. Rijksrecherche- en OM-geleide onderzoeken tenderen 
meer naar een strafrechtelijke aanpak van de dader(s). Onderzoeken door lijnfunctio-
narissen of door collega's van andere districten tenderen meer in de richting van het 

1 Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.5.2. 
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lokale werkgeversbelang van afdeling of korps. Onderzoeken door afdelingen interne 
zaken - indien aanwezig - nemen hierin een middenpositie in. 
Uiteindelijk eindigen onderzoeken naar vormen van infiltratie relatief vaker in een 
strafrechtelijke vervolging van de dader(s). Gevallen van risico-contacten, verweven-
heid of criminele politieagenten worden daarentegen, voornamelijk geleid door het 
lokale, werkgeversbelang. Deze gevallen eindigen voor het leeuwedeel in disciplinai-
re verwijdering van betrokkene uit het politiekorps. Dit betreft dan doorgaans een 
gedwongen ontslag, of een 'vrijwillig' ontslag door betrokkene waarbij het onder-
zoek en een eventuele strafrechtelijke vervolging als drukmiddel functioneren. Een 
en ander neemt niet weg dat criminele agenten soms achteraf alsnog strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd voor hun aandeel in de criminele activiteiten van derden. 

16.7 Conclusies 

Op basis van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd. 

Informatie-uitwisseling, ook de informele, vindt meestal plaats binnen bestaande 
sociale structuren. Veel gevallen zijn rechtstreeks te herleiden tot zulke structuren. 
De familie- en vriendenkring, organisatorische verbanden als de (sport)vereniging of 
de collega's van het werk, 'informele' verbanden als het old boys-netwerk alsmede 
de etnische categorie, zijn doorslaggevende factoren gebleken in de uitwisseling. De 
regelgeving biedt onvoldoende tegenwicht om de informatie-uitwisseling binnen 
deze structuren effectief tegen te (kunnen) gaan. 

In enkele gevallen komt de regelgeving in strijd met professionele maatstaven die 
van een politiefunctionaris mogen worden verwacht. Voorbeelden hiervan spelen 
zich voornamelijk af in de sfeer van de preventie en de structurele samenwerking 
met bonafide derden. In zulke gevallen prevaleren overwegingen van professionali-
teit. Rond de regelgeving worden dan creatieve en informele oplossingen gezocht en 
gevonden. 

Vanuit de maatschappij is verder een bestendige druk naar politie-informatie te ont-
waren. Dit komt ondermeer tot uiting in de publiek-private samenwerking (banken, 
bonafide bedrijfsleven, en dergelijke) en in de hulpverlening (particulieren, hulpver-
leningsinstanties). Indien noodzakelijk wordt hiervoor het grijze circuit ingeschakeld 
(particuliere recherche). De huidige regelgeving biedt onvoldoende mogelijkheden 
om met deze, deels legitieme vraag om te gaan. De bestendige druk zal politiefunc-
tionarissen aldus blijvend in de problemen brengen. 
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De nabijheid en interesses van de onderwereld zetten de problematiek van de integri-
teit van de politie op scherp. Hierin zijn te onderscheiden in de 'normale' risico's die 
politiemensen in dit verband bedreigen, en de excessieve risico's die het gevolg zijn 
van (pogingen tot) bewuste infiltratie. Groepen politiemensen lopen hierbij verhoog-
de risico's. Dit treft in het bijzonder politiefunctionarissen van allochtone herkomst 
en bijzondere risicovolle afdelingen (RCID'en, vreemdelingendienst, en dergelijke). 
Niet altijd is binnen de politie-organisatie voldoende aandacht voor de ernst van de 
problematiek, voor het voorkomen van deze risicocontacten, voor maatregelen tegen 
het verder 'afglijden' van politiemensen, en voor flankerend beleid bij risicodragen-
de personele operaties (afbreukrisico's en dergelijke). 

Daarnaast is onvoldoende aandacht voor het feit dat de politie een relatief groot deel 
van haar primaire personeel betrekt vanuit de 'onderkant' van de samenleving. Dit 
segment brengt risico's van verwevenheid mee (achtergrond, etniciteit). Er lijkt 
onvoldoende aandacht te zijn voor screening en selectie van politiepersoneel (niet 
alleen per korps, maar over de gehele politielinie), en voor de interne opvang en 
coaching van 'risicodragende' agenten (persoonlijk, relationeel en dergelijke). 

Tenslotte zijn tal van facetten binnen de politieorganisatie zelf aanwijsbaar die infor-
mele, ongeoorloofde vormen van informatie-uitwisseling bevorderen of faciliteren. 
In onderstaande worden enkele van de voornaamste kort benoemd: 
- de discrepantie tussen de formele organisatie en functiescheidingen en de informe-

le organisatie en functiegrenzen binnen de politie: hierdoor zijn politiemedewer-
kers op de hoogte van informatie waarvan zij niet op de hoogte hadden mogen 
zijn en vervullen zij taken, of trekken zij die zich op eigen houtje naar zich toe, 
die zij niet hadden mogen vervullen; 

- het lichtzinnig, slordig en onverantwoordelijke gedrag van politiefunctionarissen 
ondermeer wat betreft de fysieke en registratoire beveiliging: hierdoor lijkt de 
politieorganisatie van buitenaf weliswaar een gesloten organisatie, maar is zij dat - 
indien men eenmaal de organisatiegrens is gepasseerd (dus 'binnen is') -> geens-
zins; 

- de in voorkomende gevallen (te) grote autonomie van individuele ambtenaren en 
het ontbreken aan goede/tijdige correctiemechanismes (onder andere wat betreft 
collegiale intervisie, leiding en toezicht); 

- de nevenactiviteiten van agenten: aan de ene kant is sprake van een geleidelijke 
vervaging van de verschillen tussen het werken voor de politie en voor derden; 
aan de andere kant verrichten agenten bijzondere typen nevenactiviteiten (parti-
culiere recherche, uitsmijterwerkzaamheden en dergelijke) die risicobevorderend 
(kunnen) werken; 
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de overwegend horizontale onderlinge communicatie, en de geringe verticale 
transparantie en communicatie binnen de politieorganisatie: hierdoor komen aan-
wijzingen wat betreft de privacy onvoldoende door op de werkvloer, en worden 
omgekeerd de knelpunten die hiermee bestaan weer onvoldoende doorgegeven 
naar beleidsniveau; daarnaast worden processen van integriteitsverzwakking en 
risico's onvoldoende tijdig gesignaleerd; en tenslotte 
de in voorkomende gevallen (te) grote onderlinge onverschilligheid van reageren 
op mogelijke signalen omtrent informele informatie-uitwisseling die, in combina-
tie met de 'rotte appel'-theorie, ertoe leidt dat interventies (te) vaak worden be-
perkt tot het eigen kleine werkverband. Loyaliteit ten aanzien van het grotere 
werkverband 'politie' ontbreekt soms. 

Voor een nabeschouwing vanuit juridisch oogpunt wordt verwezen naar deel VI van 
deze studie (hoofdstuk 18). 
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17 Aanbevelingen 

17.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat enkele aanbevelingen die op basis van het huidige onderzoek 
kunnen worden gedaan. Het vormt mede het antwoord op de derde doelstelling van 
dit onderzoek, te weten: 'zicht krijgen op de maatregelen die moeten worden geno-
men om de informele informatie-uitwisseling tegen te gaan'. 

De presentatie van de aanbevelingen is 'van buiten naar binnen'. De aanbevelingen 
zijn hiertoe gegroepeerd in vier hoofdcategorieën. Het betreft aanbevelingen die te 
maken hebben met de: 
- de behoefte aan politie-informatie die bij derden leeft (externe druk: paragraaf 

17.2); 
- de toegang tot de politie-informatie (17.3); 
- het bieden van tegenwicht tegen uitwisseling en -verstrekking (interne 'tegen-

druk'; paragraaf 17.4); en 
- de uitzonderingen en ontsnappingsmogelijkheden die in concrete gevallen infor-

matie-uitwisseling dienen toe te staan (zogenaamde 'ventielfunctie'; paragraaf 
17.5). 

Met de hier gepresenteerde aanbevelingen zijn geen uitputtende regelingen, noch een 
uitputtende bespreking beoogd. De aanbevelingen zijn alleen richtinggevend voor 
eventuele maatregelen. 

17.2 Externe behoefte aan politie-informatie 

In het onderzoek komt naar voren, dat derden een permanente behoefte hebben aan 
politie-informatie. Het is te verwachten, dat deze behoefte op termijn eerder groter 
dan kleiner wordt. Politiemensen ondervinden hierdoor een bestendige druk om de 
gevraagde informatie te verstrekken. 

Maatregelen kunnen in dit verband betrekking hebben op twee terreinen, te weten: 
- de in-/beperking van de externe informatiedruk op de politie; en 
- de regulering en kanalisering van deze externe druk. 
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In-/beperking informatiedruk 
In de praktijk blijkt, dat veel van de gevraagde informatie tamelijk basaal is. Boven-
dien blijkt, dat sommige informatie deels al openbaar is, maar alleen via de politie 
wordt bevraagd uit gewoonte of om dat dit sneller en goedkoper is. Bevraging via de 
politie heeft echter ook tot nadeel dat hierdoor een bestendig kanaal van informatie-
uitwisseling wordt geopend en dat op termijn ook andere, 'gevoeligere' informatie 
wordt verstrekt. 
Het verdient in dit verband aanbeveling bij enkele registraties de vraagstukken van 
openbaarheid, geheimhouding en privacy-gevoeligheid aan herwaarderingen te on-
derwerpen. Registraties die hiervoor in eerste instantie in aanmerking komen, betref-
fen de verschillende kentekenregistraties (auto's, bromfietsen). Deze registraties zijn 
momenteel al deels openbaar (auto's), deels niet (bromfietsen). Niet valt in te zien 
waarin deze registraties verschillen van bij voorbeeld de openbare registers van de 
Kamers van Koophandel, en derhalve niet (nog verder) openbaar gemaakt kunnen 
worden in de zin dat ze bij voorbeeld in incidentele gevallen ook telefonisch en per 
brief kunnen worden bevraagd. Dit zou veel van de druk op de politie reeds onder-
vangen. 

Regulering en kanalisering externe druk 
Daarnaast is te denken aan de regulering en kanalisering van de druk van buitenaf. 
Regulering kan drie vormen aannemen. Met structurele vragers om informatie kun-
nen vooraf afspraken worden gemaakt over welke informatie tot precies welke grens 
kan worden verstrekt. Hierbij kan worden gewezen op de huidige MOT-regeling. 
Wellicht is een en ander ook mogelijk voor verzekeringsmaatschappijen. Het priva-
cy-argument is wellicht minder sterk nu blijkt, dat verzekeringsmaatschappijen 
meestal enkele indicaties van informatie willen (bij voorbeeld dát er onderzoek 
loopt). De volledige informatie is voor verzekeringsmaatschappijen minder relevant. 
Het verdient aanbeveling alleen structurele afspraken te maken met bonafide bedrij-
ven, waarbij het evident is dat met globale informatie kan worden volstaan. 
Voorts kan men zogenaamde transferpunten creëren die voor eventuele informatie-
uitwisseling met derden verantwoordelijkheid dragen. Bij externe informatieverzoe-
ken kan dan direct worden verwezen naar de 'geijkte kanalen'. Zulke transferpunten 
kunnen op landelijk niveau worden ingericht (vergelijk de huidige MOT-regeling 
met de banken), maar bij voorbeeld ook op korpsniveau bij terzake deskundigen als 
de privacy officers. Vanuit het oogpunt van de individuele politiefunctionaris ver-
dient zeker ook de laatste optie overweging: de afstand tot de individuele politieman 
en de incidentele vraag is dan niet groot. Rond deze privacy officers kunnen vervol-
gen help desks worden geïnstalleerd. 
Tot slot verdient het aanbeveling om 'adviespunten' te creëren, waarin neutrale der- 
den objectief kunnen/mogen adviseren of verstrekking is geoorloofd. Dit is met 
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name van belang voor de registraties in het kader van de Wpr. Op grond van art. 11 
lid 2 dient de registratiehouder zelf af te wegen of 'een dringende en gewichtige 
reden' voor verstrekking aanwezig is. Dit leidt in de praktijk tot moeilijke afwegin-
gen bij registratiehouders en soms moeilijk verdedigbare verschillen in beoordeling. 
Wellicht kan in dit soort situaties een forum waartoe beide partijen zich kunnen 
wenden voor concreet advies dienstig zijn, en mogelijk zou dit ook als een disculpe-
ringsgrond bij vragen achteraf kunnen functioneren. 

17.3 Toegang tot politie-informatie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de toegang tot politie-informatie in veel ge-
vallen op twee manieren geschiedt: via eenvoudige toegang tot de automatisering, en 
via de verwevenheid van politiepersoneel met externe circuits. Beide vormen verdie-
nen aandacht. 

Automatisering 
Wat betreft de toegang tot de automatisering en registraties lijken de volgende aan-
bevelingen aan de orde. Deze kunnen naast en in relatie tot elkaar worden doorge-
voerd. Het betreft: 
- een beperkte(r) autorisatie van politiepersoneel; in een eenvoudige vuistregel is dit 

samen te vatten: hoe meer geautoriseerde mensen toegang hebben, hoe meer ook 
niet-geautoriseerden en hoe groter de risico's voor lekken; 

- (verdere) kanalisering van de toegang en bevraging: bij voorbeeld enkel toegang 
via het aangeven van de noodzaak van bevraging (en dus niet rechtstreeks); 

- de invoer van meer stand a/one-apparatuur voor gevoeliger informatie, bij voor-
beeld ten aanzien van recherche-informatie op de districten: de praktijk van de 
huidige stand a/one-apparatuur van de RCID, RID, en (doorgaans) de regionale 
recherche laat zien dat dit toch een dam opwerpt tegen informele raadpleging; 

- een dagelijkse uitdraai en analyse van de verschillende bevragingen (wie, waar, 
wat en hoe: signaleringsfunctie); 

- meer aandacht voor de toeleveranciers en de verwerking van het materiaal na 
gebruik (screening automatiserings- en verhuurbedrijven, terugbrengen/verkoop 
apparatuur via één deskundig kanaal voor vernietiging gegevens, enzovoort). 

Verwevenheid 
De verwevenheid van politiepersoneel met derden is eveneens een belangrijk pro-
bleem in de informele informatie-uitwisseling. Drie opties doen zich voor: 
- restricties op bepaalde nevenactiviteiten en hobby's: in dit verband is te denken 

aan (een verbod op) het verrichten van werkzaamheden voor particuliere recher- 
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chebureaus en bepaalde vormen van dienstverlening (beveiliging, portiersdiensten, 
uitsmijter-werk, en dergelijke); 

- meer gebruik maken van functieroulaties en functiescheidingen; dit vergt ook 
adequaat toezien; 

- aanstelling van vertrouwenspersonen op wie politiemensen een beroep kunnen 
doen: zowel wanneer het om eigen activiteiten van politiemensen gaat, als wan-
neer het (twijfelachtige) activiteiten van anderen betreft. 

17.4 Bieden van tegenwicht vanuit de politie-organisatie 

Op basis van dit onderzoek is te concluderen dat op verschillende wijzen het nodige 
tegenwicht kan worden geboden. Met tegenwicht wordt hier bedoeld allerlei maatre-
gelen die het ongeoorloofd verstrekken van informatie voor het politiepersoneel 
minder mogelijk en/of verleidelijk maken. Het betreft verschillende onderdelen. 

In de sfeer van het personeels- en integriteitsbeleid: 
- het screenen van (aankomend) politiepersoneel: hierdoor wordt niet alleen directe 

infiltratie moeilijker, maar worden ook de mogelijke risico's die politiepersoneel 
op termijn (kunnen) lopen eerder duidelijk (en waarop dan bij voorbaat adequaat 
kan worden gereageerd); screening kan niet alleen bij aanstelling, maar wellicht 
ook periodiek of bij naderende vervulling van kenbare risico-posities (RCID, 
vreemdelingendienst, automatisering, en dergelijke); 

- het ruime aandacht geven in de opleidingen aan fenomenen als informatievoorzie-
ning, de risico's die hiermee gepaard gaan en de respectieve regelingen; wellicht 
kan dit rapport hierbij als praktijkhandboek dienen; 

- het voeren én handhaven van een beleid gericht op bevordering, waarborgen én 
handhaven van de integriteit; onderdelen hiervan zijn onder andere het stellen van 
een beperkt aantal maar wel duidelijke regels, het verplicht en onophoudelijk 
hameren op die regels in werkoverleg en door superieuren, het vooraf vaststellen 
en kenbaar maken van een eenduidige en onverbiddelijke wijze van reageren bij 
geconstateerde onregelmatigheden (geen 'sjoemelen of deals'), en het opnemen 
van integriteit in de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst; 

- het - omgekeerd - ook aanbieden van bijzondere aandacht en coaching aan poli-
tiepersoneel in risicovolle situaties en -functies: in dit verband kan ondermeer 
worden gedacht aan de reeds genoemde afdelingen, aan allochtone groeperingen 
die meer dan gemiddelde risico's lopen, en aan een soort van vertrouwensper-
soon/-instantie binnen het korps waaraan politiemensen hun situatie kenbaar kun-
nen maken zonder dat dit directe consequenties heeft voor het dagelijks werk met 
de collega's of het dienstverband; en tenslotte 
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- het creëren van voorwaarden die de collegiale intervisie tussen politiemedewer-
kers en andere vormen van onderlinge sociale controle binnen de politieorganisa-
tie (kunnen) bevorderen; hierbij is te denken aan herhaald overleg, de uitwisseling 
van ervaringen en de regel dat men in bepaalde situaties nooit alleen of zonder 
rugdekking mag optreden. 

In de Sfeer van de dagelijkse leiding en toezicht: 
- bijscholing van leidinggevenden ten aanzien van de inhoud van de verschillende 

regelingen, de privacy en de risico's; 
- structurele aandacht voor de dagelijkse werkzaamheden en (informatie- en priva-

cy-) problemen van uitvoerend personeel; 
- personeel achteraf verantwoording laten afleggen van gedane handelingen en 

getroffen maatregelen; 
- verscherpt toezien op, en het handhaven van organisatorische en functionele afba-

keningen tussen politiemedewerkers onderling; en tenslotte 
- meer overleg wat betreft privacy-problemen en correctiemechanismes: collegiale 

intervisie is ook hier een probaat middel. 

In de sfeer van de politie-organisatie kan ondermeer worden gedacht aan 
- een centrale(re) plaatsing van terzake deskundigen als de privacy officers binnen 

de organisatie, bij voorbeeld ten aanzien van vragen van buitenaf, maar ook bij 
vragen van interne herkomst (districten en dergelijke); en 

- de inrichting van een Bureau Interne Zaken of Interne Onderzoeken in elk korps; 
een dergelijk bureau zou zich met zes taken moeten belasten, te weten: 
(a) algemene preventie en (risico)-voorlichting naar politiemedewerkers toe; 
(b) herhaalde auditing van procedures en maatregelen in de sfeer van de regis-

tratie en de dagelijkse werkwijze; 
(c) fungeren als aanspreekpunt voor politiepersoneel en leidinggevenden vanuit 

de districten in dit soort zaken (vertrouwenspersoon); 
(d) opsporing van op enigerlei wijze gesignaleerde onregelmatigheden (al dan niet 

in nauwe samenwerking met lijnfunctionarissen, het OM en/of de rijksrecher-
che); 

(e) bijhouden van een centrale registratie voor geconstateerde gevallen van onge-
oorloofde informatie-uitwisseling; en 

(f) fungeren als vraagbaak en onderhouden van contacten met vergelijkbare func-
tionarissen in andere regio's (alleen al om te voorkomen dat ontslagen politie-
personeel ergens anders weer wordt aangenomen). 

Daarnaast is het raadzaam de relatieve onbekendheid van de verschillende privacy- 
regelingen binnen de politie-organisatie in ogenschouw te nemen. Politiefunctiona- 
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rissen op verschillende niveaus, van hoog tot laag, lijken 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 lijkt hieraan voldoende 
aandacht te worden besteed. Ter zake deskundigen, in het bijzonder de privacy-offi-
cers, spelen in de praktijk van het politiewerk slechts een beperkte rol aan de zijlijn. 
Buiten deze experts lijkt exacte kennis van de inhoud van de regelgeving vrijwel niet 
aanwezig. Het verdient aanbeveling om al in de primaire opleidingen meer aandacht 
aan de privacy-regelingen te schenken. 

17.5 Ventielfunctie 

Tot slot komt naar voren dat er zich situaties voor kunnen doen waarin een regeling 
die tot geheimhouding verplicht in strijd komt met andere eisen van het politievak. 
Deze eisen zo blijkt, kunnen in twee typen worden gegroepeerd: de gevallen waarin 
gevraagd wordt om structurele samenwerking met derden, en de incidentele gevallen 
waarin de eigen professionaliteit van de politiefunctionaris tot uitwisseling noopt. 

Structurele samenwerking 
Onder de huidige regelingen is de structurele samenwerking en uitwisseling van 
informatie niet goed geregeld. Structurele samenwerking heeft in dit verband betrek-
king op drie typen: 
- het integrale veiligheidsbeleid met wijkbeheerders, woningbouwverenigingen, 

scholen, hulpverleningsinstanties en dergelijke; 
- de langdurige(r) publiek/private samenwerking met het (bonafide) bedrijfsleven; 

en 
- de preventieve samenwerking met bij voorbeeld beveiligingsfunctionarissen van 

bedrijven/sportverenigingen en beveiligingsdiensten. 
Een en ander verdient nadere aandacht en verdere regeling. De huidige onduidelijk-
heid schept allerlei informele en 'creatieve' oplossingen. 

Professionaliteit 
Regelingen van geheimhouding komen soms in strijd met de eigen professionaliteit 
van het politievak. De laatste dwingt in incidentele 'schrijnende' gevallen dan tot 
informatie-uitwisseling, hetgeen in de praktijk van alledag dan informeel gebeurt. 
Het betreft meestal twee categorieën: de bijzondere preventie en de hulpverlening. 
Bijzondere preventie betreft ondermeer de gevallen waarin de politie over informatie 
beschikt die van belang is voor het bestuur en bestuurlijk handelen, bij voorbeeld 
over de identiteit en antecedenten van de wederpartij. Daarnaast betreft het de geval-
len waarin de politie over informatie beschikt dat particulieren en/of bedrijven risi- 
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co's lopen. De hulpverlening betreft gevallen waarin de politie eventueel (verder) 
zou kunnen helpen, maar dat zonder toestemming van betrokken niet goed kan. 
In dit verband verdient het wellicht aanbeveling om een regeling te ontwerpen die 
voor dit soort van incidentele gevallen een generiek soelaas biedt. Dit vereist het 
creëren van: 
- een regeling/bepaling die verstrekking in beginsel mogelijk maakt én limiteert tot 

noodzakelijke gevallen: hierbij kan ondermeer worden gedacht aan een eenduidi-
ge(r) uitwerking van art. 30 Wpolr; een dergelijke regeling zou in ieder geval 
verschil moeten maken naar de aard van de informatie en de status ervan (HKS-
info, CID-info; 'harde' of 'zachte' info); en 

- een mechanisme dat dit soort van verstrekkingen op zorgvuldigheid, proportiona-
liteit en subsidiariteit toetst. 
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Nabeschouwing
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18 Schade en schuld bij het verstrekken van politiële 
informatie 

In de voorliggende studie zijn diverse voorbeelden van het lekken of verstrekken van 
informatie aan de orde geweest. De daarbij gebleken gevallen van evidente kwaad-
willigheid of onnozelheid van de verstrekkende opsporingsambtenaren lijken tech-
nisch-juridisch niet bijzonder moeilijk te beoordelen; de preventie in verband waar-
mee in hoofdstuk 17 aanbevelingen zijn gedaan, is ingewikkelder. Strafrechtelijk 
bieden de strafbaarstelling van de schending van geheimhouding (art. 272) en/of de 
ambtsdelicten - in het bijzonder het aannemen van steekpenningen en dergelijke (art. 
362/363 Sr) - immers aanknopingspunten voor de repressie; bovendien zijn er disci-
plinair mogelijkheden om te reageren. Natuurlijk blijven er zelfs in die gevallen 
strafrechtelijke vragen te stellen, bijvoorbeeld in verband met de interpretatie van 
genoemde artikelen. Maar in dit hoofdstuk wil ik mij toeleggen op verstrekkingen, 
waarbij kwaadwilligheid en onnozelheid niet de meest in het oog springende reden 
voor verstrekking zijn. Ook dan zal het veelal technisch mogelijk zijn om de ver-
strekker strafrechtelijk te veroordelen, al komt het daar om uiteenlopende redenen 
zelden van.' 
Het gaat dan om een bonte verzameling gevallen. Ik zal trachten daarin een ook 
juridisch relevante lijn aan te brengen en wel door uit te gaan van twee kernpunten, 
te weten de juridische miskenning van de eigen aard van informatie en de reductie 
van het terzake geldend recht tot een privacyprobleem. Vanuit deze twee invalshoe-
ken wil ik een schema presenteren om concrete gevallen waarin is gelekt (op dit 
moment) te beoordelen. Vervolgens zal ik aan de hand van dat schema enkele be-
perkte suggesties voor regelgeving doen, waardoor enerzijds verstrekking buiten de 
politie onder omstandigheden mogelijk zou worden, maar anderzijds ook iets precie-
zer wordt omschreven wanneer verstrekking onrechtmatig is. 

Twee kernpunten 

De eigen aard van informatie 

Informatie is geen goed, geen zaak. De internet-deskundige Negroponte gebruikt 
graag het beeld, dat het niet gaat om atomen maar om bits. Als we het in het kader 

1 Zie de paragrafen 16.4.8; 16.5.8 en 16.6.6. 
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van het onderhavige onderzoek hebben over informatie is dat beeld wellicht net iets 
te veel van het goede, omdat de meeste informatie niet verstrekt wordt via de com-
puter. Toch mogen we het verstrekken van informatie niet op hetzelfde niveau plaat-
sen als het verstrekken van een auto of een zak geld. De eigen aard van informatie 
schuilt in de onverbiddelijke relatie die er bestaat tussen het 'pakketje' informatie, de 
zender en de ontvanger. 

In de semiotiek wordt een - op het eerste gezicht afschrikwekkend, maar uiteindelijk 
toch - verhelderend onderscheid gemaakt tussen semantiek (de betekenis van uitin-
gen voordat ze worden gebruikt in een concreet geval; zoiets als een lexicon); syn-
taxis (de regels die uiting en interpretatie beheersen; zoiets als grammatica); en prag-
matiek (die aspecten van communicatie die een functie zijn van de situatie waarin de 
uiting is gedaan, met name in verband met de relatie tussen zender en ontvanger). 
Elk van die drie niveaus levert zijn eigen problemen op. 
Eerst het niveau van de semantiek. Het is mogelijk dat de zender informatie ver-
zendt, waar de ontvanger meer (of een andere) betekenis aan ontleent dan de zender 
er aan heeft gegeven. Als je een ander een auto cadeau geeft, is daar geen misver-
stand over: een auto is een auto. Informatie is echter minder eenduidig: informatie 
bestaat bij de gratie van interpretatie. Het is dikwijls de vraag of de verstrekker kan 
voorzien hoe de ontvanger de informatie zal interpreteren. Daarvan zijn in deze 
studie voorbeelden gegeven bij initiatieven van de politie naar bovenwereld en grijs 
gebied (hoofdstukken 6 en 10), alsmede bij de verwevenheid van politie en grijs 
gebied (hoofdstuk 9) en de politie en onderwereld (hoofdstuk 13). Ik vind in dit 
verband de persoonlijke slordigheden minder interessant dan de in hoofdstuk 10.3 
besproken gevallen van incidenteel doorlekken en het daar in mijn ogen verwante in 
13.3.3 besproken risico van het werk. 

* Als een informanten-runner aan een informant vraagt hem gegevens te verstrekken 
over Pietje, dan geeft hij daarmee in feite ook informatie weg. De betekenis voor 
de runner is dat het noemen van de naam Pietje een aanknopingspunt is voor de 
informant om de politie verder te helpen; maar de informant kan in de vraag de 
betekenis lezen dat de politie Pietje op de hielen zit. Als hij Pietje daarvan op de 
hoogte stelt, lijkt het of er is gelekt. 

Dan het niveau van de syntaxis. Zowel de zender als de ontvanger plaatsen de infor-
matie in de context van andere regels die de informatie lijken te beheersen. Uiteraard 
kan men ook bij het doen van een gift (bijvoorbeeld van een auto) stellen dat een 
context van andere regels van belang is: beschikt de verkrijger wel over een rijbe-
wijs. Maar het ingewikkelde hier is dat vanuit het gesloten systeem van de Wet 
politieregisters eigenlijk elke verstrekking dubieus is, terwijl er tegelijkertijd andere 
normen zijn die juist aanzetten tot verstrekking. Het systeem van de wet botst eigen- 
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lijk met andere redelijke normen. Hier gaat het me vooral om gevallen waar informa-
tie wordt verstrekt aan niet-justitieel bestuur en andere gevallen waarbij er in de 
ogen van de politie sprake is van een 'terechte aanspraak'. Deze (al dan niet putatie-
ve) rechtvaardiging doet zich gezien de voorbeelden vooral voor in geval er initiatief 
van de partner van de politie is bij contacten met bovenwereld en grijs gebied 
(hoofdstukken 4 en 8), alsmede bij evenwicht tussen politie en bovenwereld (hoofd-
stuk 5), en bij contacten waarbij de politie de hulpverlening inschakelt (hoofdstuk 
10). 

* Als een politieambtenaar zijn burgemeester informeert over de plannen van een 
CID-subject om zijn geld wit te wassen door in te tekenen op een gemeentelijk 
bouwproject, dan wordt deze verstrekking niet alleen beheerst door de regels van 
de Wet politieregisters en het CID-reglement 1995. Er is immers ook de redelijke 
wens dat de gemeente niet bijdraagt aan een witwas-constructie. 

Tenslotte de pragmatiek. De informatie-overdracht wordt gekleurd door de relatie 
tussen zender en ontvanger. Nu is dat wellicht over elke gift of verkoop te zeggen, 
maar het bijzondere bij informatie-overdracht is dat degene die overdraagt de infor-
matie niet zelf verliest. Dat betekent dat - als de verstrekker dezelfde blijft - de laak-
baarheid van de verstrekking vanuit pragmatische optiek vooral wordt bepaald door 
de vraag aan wie wordt verstrekt. 

Op zich is dit ook de plaats om de vraag naar de intentie van de verstrekker aan de 
orde te stellen: sommigen wilden hun werk doen (verstrekking in het kader van 
samenwerking, aan hulpverleningsinstellingen, maar ook als 'sanctie' omdat de zaak 
niet rond zou komen); een burger helpen (die risico liep of met een hulpvraag 
kwam); hun loyaliteit tonen (old boys, het eigen sociale netwerk, de doelgroep). 
Anderen waren onnadenkend; zwichtten voor druk van buitenaf; of waren uit" op 
(crimineel) financieel voordeel. Maar die intenties leveren me als beoordelaar niet 
veel duidelijkheid, omdat intenties nu eenmaal gemakkelijk zijn te dissimuleren. Ik 
kom op andere wijze op de subjectieve kant van de verstrekking terug. 

Mij gaat het voorlopig vooral om de gevallen waarbij je kunt spreken van een afhan-
kelijke relatie tussen politie en ontvanger waarbij het initiatief uitging van de part-
ner: de ambassade (hoofdstuk 4), de particuliere recherche/old boys (hoofdstuk 8), 
de infiltranten al dan niet uit de hoek van de automatisering (hoofdstuk 12). 

* Die afhankelijkheid kan zowel persoonlijk (vaderlandsliefde, humane liefde, dub-
beltjes, drank of dames etc.) als zakelijk zijn. In het eerste geval is er misschien 
wel een menselijk drama aan de hand, maar is de laakbaarheid van de verstrek- 
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king duidelijk. Zakelijke afhankelijk kan meer vormen aannemen: wat te doen als 
de bankrelatie geen informatie wil geven die hard nodig is voor een onderzoek, 
tenzij de politie iets opzoekt en doorgeeft ten behoeve van de bank? En wat te 
doen als je weet dat je binnenkort weer bij de bank te rade moet en er wordt ge-
vraagd om informatie? Andere vormen van afhankelijkheid bestaan als de burge-
meester of de korpsbeheerder vraagt om informatie, of als het computersysteem 
down ligt en een automatiseringsdeskundige moet worden ingeschakeld. In het 
laatste geval rijst eerder de vraag waarom de deskundige die informatie aan de 
onderwereld verkoopt niet beter gescreend is voordat hij werd ingeschakeld. Maar 
daar blijken nu juist problemen aan verbonden te zijn! 

Het ingewikkelde van alle drie typen vragen - of ze nu op semantisch, syntactisch of 
pragmatisch niveau liggen - is dat het steeds de vraag is of je de verstrekker(s) iets 
kunt kwalijk nemen. Het beroep op het niet beseffen van de strekking van de infor-
matie als risico van het werk; het beroep op terechte aanspraken; en het beroep op de 
afhankelijkheid van de partner, zijn juridisch weinig waard - maar met het oog op de 
opportuniteit van sanctionering wel degelijk. 

De onterechte reductie tot privacy-problemen 

Dat brengt me bij het tweede punt van kritiek, de reductie in rechte van het probleem 
hoe op juiste wijze met informatie moet worden omgegaan tot het privacyprobleem. 
Door A.C. 't Hart is met kracht van argumenten beschreven hoe rechtsbescherming 
en instrumentaliteit in het recht ten opzichte van elkaar onverbrekenlijke aspecten 
zijn'. Eenvoudig gezegd: de kracht van een regel bestaat erin dat zij de overheid het 
vermogen geeft op te treden, maar dat zij tegelijkertijd de mogelijkheid om op te 
treden beperkt. De wetgever maakt het instrumenteel mogelijk iemand die een goed 
heeft gestolen tot vier jaar gevangenisstraf te veroordelen; de rechtsbescherming 
schuilt in het feit dat het niet mogelijk is de dief tot vijf jaar te veroordelen en dat er 
wel een goed moet zijn gestolen (en niet iets dat niet als goed is aan te merken). 
De 'onderhavige problematiek van verstrekken en lekken van informatie is voorna-
melijk geregeld in de registratiewetgeving, maar deze is lange tijd louter geasso-
cieerd met privacy-wetgeving. Die associatie benadrukte het aspect van rechtsbe-
scherming te sterk. De prijs daarvan is geweest dat het kon gebeuren dat ondanks (of 
dankzij) de aanstelling van speciale privacy-functionarissen, de andere functionaris-
sen de regelgeving terzake slechts beschouwden als een barrière waar men onder 
omstandigheden niet omheen kon. En me dunkt dat de relatief geringe impact van de 

I A.C. 't Hart, Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, in Strafrecht en beleid, Leuven 1984; R. 
Foqué en A.C. 't Hart, Instrumentaliteit en strafrechtspleging, Arnhem/Antwerpen 1990. 
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registratiewetgeving niet alleen aan de politie ligt) Maar de problematiek van het 
`need to know, nice to know' en het probleem van de verouderende gegevens in 
andermans en eigen administratie - als gevolg waarvan arrestatieteams panden bin-
nenstormen, waaruit de aan te houden persoon al tijden geleden is verhuisd - werden 
in rechte nauwelijks serieus bezien. 2  Ook dient er hier te worden herinnerd aan de 
belangen van derden: het kan zijn dat het verstrekken van informatie leidt tot een 
onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken personen of derden. 3  Het 
voorgaande anders geformuleerd: niet alleen de te beschermen privacy, maar ook 
andere rechtsgoederen en na te streven doelen zijn aan de orde als we het over regis-
tratie hebben. De registratiewetgeving zouden we ook op andere wijze (instrumen-
teel) kunnen en moeten gebruiken. 
Dat blijkt ook duidelijk als we de bevindingen van het onderzoek onder ogen nemen. 
Welke schade wordt er door het lekken geleden? Over privacy lezen we weinig, 
hetgeen voor de hand ligt voor zover het een verstrekking van informatie over de 
ontvanger zelf betreft. Wel over het nadeel aan de nationale soevereiniteit (zo inter-
preteer ik het verhaal over de ambassades in hoofdstuk 4); het vermijden van straf-
vorderlijke regels (hoofdstuk 8); het benadelen van lopend onderzoek (hoofdstuk 
12); het verminderen van de mogelijkheden van toezicht en leiding op het politie-
werk (hoofdstuk 13); en het faciliteren van criminele activiteiten (hoofdstuk 14). Het 
zijn evenzovele aspecten die vanuit het doel waar de opsporingsambtenaren voor 
staan, begrijpelijk zijn en waarvan het belang onomstotelijk is. Het is daarom des te 
merkwaardiger dat de registratieregelgeving nauwelijks uitstraalt dat ze ook met het 
oog op die facetten van betekenis is. 

Een beoordelingsschema 

Wanneer we nu tot een beoordeling van het verstrekken van informatie willen ko-
men, dan blijkt het niet alleen mogelijk, maar kunnen we zelfs spreken van een wel-
haast logische stap, om aan te knopen bij hetgeen is gezegd over de drie semiotische 
dimensies en over de instrumentaliteit van de regelgeving. We zagen reeds in ver-
band met de betekenis van informatie, de op de informatie betrekking hebbende 
normen en de relatie met de ontvanger, dat deze vragen belangrijk zijn om de ver-
wijtbaarheid van de verstrekking vast te stellen. 

1 Illustratief is HR 7 februari 1995, NJ 1995, 308 waaruit blijkt dat het (in strijd met art. 9 Wpolr) niet 
hebben van een privacyreglement voor een bepaald register geen gevolgen in het strafproces had, 
omdat deze bepaling niet strekt tot de bescherming van de verdachte in een strafvorderlijk belang. 

2 Zie echter Rb R'dam 5 oktober 1992, waaruit blijkt dat het niet-schrappen uit het HKS na een sepot-
beslissing onrechtmatig kan zijn; aangehaald in M. Goos, J.M.A. Berkvens en G.J.M. Corstens, Wet 

politieregisters, leidraad voor de praktijk, losbladig (Kluwer), opgenomen bij art. 4. 
3 Verg. art. 10, tweede lid sub g Wob. 
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I. Wat wist de verstrekker van de betekenis van de verstrekte informatie, of had 
deze horen te weten (semantiek); 

II. Wat wist hij of had hij behoren te weten van de ongerechtvaardigdheid van de 
gewraakte informatieverstrekking (syntaxis); 

III. Welk oogmerk had hij met de verstrekking en in welke verhouding stond hij tot 
de ontvanger (pragmatiek). 

In aansluiting op hetgeen over instrumentaliteit en rechtsbescherming is opgemerkt, 
dringt bij de beoordeling van een concrete verstrekking de vraag zich op wat de 
gevolgen van de verstrekking waren. We moeten dan dus niet alleen denken aan de 
privacy, maar ook aan de schade die bestaat in de geringere slagvaardigheid ten 
aanzien van lopend of toekomend onderzoek en aan de schade met betrekking tot de 
integriteit van het apparaat als geheel (in het bijzonder waar het de controleerbaar-
heid betreft en/of het feit dat een politie-ambtenaar persoonlijk voordeel uit de ver-
strekking heeft getrokken). 
En daarmee is aan twee kernpunten van strafrechterlijke beoordeling - schade en 
schuld - nader vorm gegeveti als voortvloeisel uit hetgeen tot nu toe onvoldoende 
aandacht kreeg bij de handhaving van registratiewetgeving. 

Men dient deze aspecten - het 'schuld-aspect' en het 'schade-aspect' - onderling aan 
elkaar te relateren. In zoverre is deze denkexercitie van een andere orde dan hetgeen 
in verband met de onderzoeksmethode is beschreven. Daar ging het erom een matrix 
te construeren, waarin elk hokje met een cijfer kon worden gevuld. Hier gaat het 
erom te proberen twee factoren te construeren die van belang zijn om in een concreet 
geval een verstrekking te beoordelen: zelfs een geval waarin op verzoek een inlich-
ting aan de onderwereld is verstrekt behoeft niet noodzakelijkerwijs laakbaar te zijn. 

Toepassing van het schema 

Het is de moeite waard om nu eens te bezien in hoeverre het hiervoor ontworpen 
beoordelingsschema vruchten afwerpt bij de beoordeling van de verstrekkingen die 
in het onderzoek naar voren kwamen. Een eerste oordeel over een verstrekking 
wordt dunkt me ingegeven door de aard van de ontvanger en de aard van de informa-
tie. Kort .  gezegd: het ziet er niet goed uit als CID-informatie bij de onderwereld 
terecht komt en we hebben er begrip voor als informatie over een kenteken bij een 
verzekeringsmaatschappij terecht komt. 
Als we uitgaan van de artt. 14-16 Wpolr en van de recapitulaties in de hoofdstukken 
7, 11 en 15 dan is de volgende indeling te maken van ontvangers van informatie. 
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Informele informatie-uitwisseling binnen of tussen opsporingsinstanties 
CID en RID 

Bijzondere opsporingsdiensten (en tevens de BVD) 
Buitenland 

Informele informatie-uitwisseling met niet politiële overheidsorganen 
Openbaar Ministerie 
Nederlands openbaar bestuur 
ambassades 

Informele informatie-uitwisseling met derden-organisaties 
banken, verzekeraars, KLM, PTT 
hulpverlening 
particuliere recherche en beveiligingsbedrijven 

Informele informatie-verstrekking aan particuliere individuen 
vrienden, verwanten en dergelijke 
benadeelden/slachtoffers van strafbare feiten. 

Informele informatie-verstrekking aan de media 
Informatie-uitwisseling met de onderwereld 
Infiltratie 
Risico-contacten 
De politie-crimineel 

Welnu: lopen wij dan deze ontvangers na met het oog op de semiotische dimensies, 
dan blijkt het volgende. Met betrekking tot de vraag of de verstrekker niet kon over-
zien welke betekenis de ontvanger aan de informatie zou geven, kunnen we m.i. 
gevoegelijk aannemen dat dit gebrek aan inzicht vooral tot schade zal kunnen leiden 
in contacten met derden-organisaties, particulieren, de media en in risico-contacten 
met de onderwereld. In de andere gevallen weet men heel goed hoe de informatie zal 
worden geïnterpreteerd, of vloeit er geen bloed uit de miscommunicatie. In die ge-
vallen waarin men op verzoek informatie verstrekt, is de kans overigens groter, dat 
men willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat men informatie met een 
'schadelijke' betekenis verstrekt. 
Met betrekking tot de vraag of er sterke concurrerende normenstelsels zijn, dan 
kunnen we aannemen dat deze vooral spelen in contacten met het Nederlandse open-
baar bestuur, de hulpverlening, benadeelden van strafbare feiten en de media. In 
andere gevallen is er misschien wel een concurrerende norm maar is deze niet sterk 
(loyaliteiten aan ambassades of vrienden), handelt men met het oog op het opspo-
ringsbelang, of handelt men met boos opzet. 
Met betrekking tot de vraag of er afhankelijkheid tussen verstrekker en ontvanger 
bestaat, dan kunnen we deze soms veronderstellen bij niet-politiële overheidsorganen 
(gezags- en beheersrelaties), banken etc. en particuliere recherche etc. alsmede bij 
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risico-contacten (informatiebronnen) en wellicht is nog apart te noemen de eigenaar-
dige relatie die bestaat tussen collega's binnen de opsporingsorganisatie die niet de 
juiste autorisatie hebben. In de andere gevallen is er wellicht sprake van een rechtens 
onacceptabele afhankelijkheid (bijvoorbeeld in de familiesfeer of in geval van poli-
tie-criminaliteit van leveranciers van criminele diensten), maar meestal is er geen 
enkele afhankelijkheid. Indien voor de verstrekking contraprestaties (voor de indivi-
duele verstrekker) worden geleverd maakt dat in mijn ogen de verstrekking wel 
bezwaarlijker. 

Bezien we dan de aard van de informatie. In het onderzoek worden tal van voorbeel-
den gegeven waaraan ik het volgende lijstje ontleen. 

Informatie over delict 
verklaring slachtoffer (5) 
(eenmalig) dossier (9; 10) 
verslag doen van wat is opgevallen tijdens surveillance (5) 
plaats gestolen auto (8, 10) 

Informatie over verdachte/subject 
naam; verblijfplaats (5, 8) 
kenteken auto (4, 8, 9, 10) 
geruchten, relaties (12, 13) 
antecedenten, signalering, verdenking (4, 5, 12) 1  

Informatie over onderzoek 
stand van het onderzoek (8, 9) 
toepassing camera, tap, informatieverzoek (8, 9, 10) 
datum inval (9, 10, 13) 
naam betrokken politie-ambtenaren (12) 

Informatie over de politie 
computerbestanden (12) 
adressen safe-houses 
dossiers (9, 10) 

Met het oog op de aard van de schade moeten we rekening houden met het feit dat 
de schade sterk wordt gekleurd door de vraag 'wie l' de informatie (met betrekking 
tot 'wie 2') aan 'wie 3' verstrekt; de politie-ambtenaar 'wie 1' en 'wie 2' kunnen 

1 Te denken is aan signalering in het OPS (opsporingssysteem met signaleringen van personen en voer-

tuigen); het HKS/CVI (herkenningsdienstsysteern/ centrale verwijzingsindex met onder meer persona-

lia, verblijfplaats, antecedenten, namen van vroegere mededaders en dergelijke) en het Nationaal 

Schengen Informatiesysteem (onder meer personen ter aanhouding, vermissing of onopvallende con-

trole). 
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evenals 'wie 2' en 'wie 3' dezelfde persoon zijn: "ik ga een inval doen; jij bent ver-
dachte". Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat 'wie 3' de 
informatie kan laten doorlekken naar 'wie 4': dat is bij een particulier recherchebu-
reau zelfs welhaast per definitie het geval, aangezien het recherchebureau in op-
dracht van een vierde werkt. Tot slot moeten we nog bedenken dat het ook mogelijk 
is dat valse informatie wordt verstrekt; de schade daarvan lijkt nog weer ingewikkel-
der vast te stellen. 
Bezien we nu de hiervoor reeds gesignaleerde mogelijke vormen van schade, dan 
valt op dat de privacy vooral bij verstrekking van informatie over de verdachte en 
soms bij informatie over het delict een rol kan spelen, mits die informatie niet aan 
degene wordt verstrekt op wie de informatie betrekking heeft. Men moet in dit ver-
band beseffen dat niet elke verstrekking die op een persoon betrekking heeft een 
inbreuk op de privacy oplevert. Zo is het voor het slachtoffer van een aanrijding 
mogelijk een kenteken op te vragen, maar het duurt langer dan dat men het een be-
vriende agent laat doen.' 
Het lopend onderzoek kan (evenals de nationale soevereiniteit) in alle gevallen 
worden benadeeld en criminele activiteiten gefaciliteerd, zij het dat verstrekking 
van harde informatie over het delict zelden deze werking zal hebben. 
Het vermijden van strafvorderlijke regels en het verminderen van de mogelijkheden 
van toezicht en leiding op het politiewerk kunnen in alle gevallen worden bena-
deeld, behoudens als de informatie over de politie zelf gaat. 

Op het gevaar af mijn hand te overspelen - maar in de veronderstelling dat de lezer 
tot hier toe de redenering heeft gevolgd - meen ik dat we voor een beoordeling van 
het verstrekken van informatie nu de volgende gedachtengang zouden kunnen vol-
gen. Uiteraard moet de politie zich aan bij of krachtens de wet gestelde regels hou-
den, maar het is mijn stellige indruk dat het onderzoek heeft aangetoond dat niet elke 
verstrekking in strijd met de regels vanuit maatschappelijk perspectief voor laakbaar 
moet worden gehouden. Bij de opportuniteitsbeslissing inzake strafrechtelijk (of/en 
disciplinair) optreden tegen de overtreder kan daarom de volgende beoordelingswijze 
worden aangehouden. 
Het oordeel begint met vaststelling in het concrete geval van de schade. Die is m.i. 
het grootst als criminele activiteiten worden gefaciliteerd of lopend onderzoek ge-
frustreerd; over de privacy en de vermindering van mogelijkheden van toezicht zal 
men een gradueel oordeel moeten maken - soms is de schade terzake heel groot; 
soms valt het mee. Vervolgens wordt bij de beoordeling in voorkomende gevallen 
betrokken, in hoeverre het al dan niet verwijtbaar is dat de verstrekker de betekenis 

1 . Het opvragen van inlichtingen over de tenaamstelling van telefoonnummers is positiefrechtelijk bij-
voorbeeld geen inbreuk op de privacy: HR 8 november 1994, NJB 1994, p. 54 (nr. 15). 
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van de informatie niet op juiste waarde schatte; er concurrerende normenstelsels van 
toepassing waren welke redelijkerwijs of begrijpelijkerwijs aan de beslissing tot 
verstrekking bijdroegen; dan wel een afhankelijkheidsrelatie van invloed was op de 

- verstrekking. 

Wetgeving 

Het slot van de vorige paragraaf roept ook de vraag op, of en zo ja op welke wijze 
maatschappelijk aanvaardbare verstrekkingen wettelijk mogelijk gemaakt moeten 
worden. 
In een andere studie is er al op gewezen dat de complexiteit van de registratieregel-
geving en het gesloten verstrekkingenregime van de Wet politieregisters bij de poli-
tie tot diverse problemen leiden.' Zoals in 2.4.2 is beschreven, is het gesloten ver-
strekkingenregime in art. 15 en 16 Wpolr en krachtens art. 18.3 Wpolr jo 14 Bpolr 
enigszins gerelativeerd: voor een zeer beperkt aantal precies omschreven doelen kun-
nen enkele openbare lichamen, alsmede directeuren van penitentiaire inrichtingen, 
vertrouwensartsen, slachtofferhulporganisaties en de Nederlandse Vereniging van 
Automobielassuradeuren worden geïnformeerd. Daaraan is nog toe te voegen het-
geen is geregeld (in art. 20 Wpolr e.v.) over de inlichtingen die kunnen worden 
verstrekt aan degene op wie in een persoonsregister opgenomen gegevens betrekking 
hebben. Maar in de praktijk worden problemen ondervonden bij verstrekking aan het 
openbaar bestuur, in samenwerkingsverbanden met niet-politiële diensten (uitke-
ringsinstanties en de belastingdienst), hulpverleningsinstanties, verzekeringsmaat-
schappijen en banken. 
Door ook in op het eerste gezicht redelijke gevallen informatieverstrekking onmoge-
lijk te maken, draagt de wetgever mede verantwoordelijkheid als de politie de rele-
vante regelgeving negeert. Het gevaar bestaat dan immers, dat de politie, die ooglui-
kend wordt toegestaan de burgemeester te informeren in gevallen waarin de wet dat 
niet toelaat, in een ander geval meent ook de woningbouwvereniging of het beveili-
gingsbedrijf dat het industrieterrein bewaakt te kunnen informeren. In het navolgen-
de zal eerst nader worden ingegaan op verstrekkingen aan het openbaar bestuur en 
vervolgens op de huidige juridische redeneringen om ondanks het gesloten Wpolr-
regime tot verstrekking aan anderen over te gaan. Tenslotte zal ik teruggrijpend op 
hetgeen hiervoor is gezegd over de beoordeling van een lek, de suggestie doen ver-
strekking meer dan nu uitdrukkelijk wettelijk toelaatbaar te doen zijn. 

1 R.W. van Kralingen en J.E.J. Prins, Waar een wil is, is een weg, SDU 1996: 106-107. 
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Verstrekking van politiegegevens aan het bestuur 

Wat betreft de verstrekkingen aan het openbaar bestuur - terzake waarvan ook door 
de Parlementaire Enquêtecommissie problemen zijn onderkend - bestaan er inmid-
dels twee oplossingen. De eerste kan mijn inziens reeds nu worden toegepast in 
geval van riskante aanbestedingen en/of vergunningverleningen. Sinds het Ministerie 
van Justitie het zogenaamde systeem Vennoot bijhoudt, dat ertoe strekt de personen 
achter NV's en BV's zichtbaar te maken, waarbij ook waarschuwingen van derden 
worden vastgelegd, lijkt het voor de hand te liggen dat het openbaar bestuur in een 
dergelijk geval navraag doet bij het ministerie over de achtergrond van de rechtsper-
soon met wie het in zee wil gaan.' 'Vennoot' mag krachtens art. 14, eerste lid onder 
m, lste Bpolr door de politie worden gevuld. Weliswaar worden de waarschuwingen/ 
signaleringen niet verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de informatiele-
verancier (de Wet persoonsregistraties is op Vennoot van toepassing en er is dus 
geen plicht tot verstrekking), maar dat lijkt me juist als de politie het openbaar be-
stuur wil informeren over de betrokkenheid van een onderwereldfiguur bij een be-
drijf nu niet zo'n probleem. Eis is wel dat het openbaar bestuur in zee gaat met een 
rechtspersoon. Dat het bestuur vervolgens - vooral in verband met het afwijzen van 
een vergunningsaanvraag - in juridische problemen kan komen, is bekend maar op 
deze plaats niet aan de orde. 2  Inmiddels circuleert een wetsontwerp Bevordering 
Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB), waarin ondermeer sprake is 
van een Bureau Bibob. Dit bureau zal bestuursorganen en aanbestedende overheids-
diensten desgevraagd adviseren over de mate van risico dat een subsidie, vergunning 
of uitvoering van een overheidsopdracht mede zal worden gebruikt ten behoeve van 
criminele doeleinden. 
De tweede oplossing - die ook van belang kan zijn voor sollicitaties op gevoelige 
plaatsen in het openbaar bestuur - is op dit moment nog in de maak. De enquêtecom-
missie heeft de aanbeveling gedaan het gebruik maken van criminele informatie ten 
behoeve van bestuurlijke rechtshandhaving wettelijk te regelen. 3  Het ontwerp tot 
wijziging van de Wet politieregisters heeft de strekking om wat nu nog CID-registers 
heten, in de wet onder te brengen. Bovendien komt er een apart regime voor ver- 

1 Zie TK 1995-96, 24072, 14: 360-361 (bijlage VI bij het rapport Inzake opsporing). 

2 Zie (uiteraard) J. Struiksma m.m.v. F.C.M.A. Michiels, Gewapend bestuursrecht, een onderzoek naar 

de mogelijkheden om misdadige activiteiten te bestrijden Met behulp van de regelgeving op het gebied 

van de bouwvergunning, de milieuvergunning en de aanbesteding, Zwolle: Tjeenk Willink, 1994. 

3 Parlementaire enquêtecommissie, Inzake opsporing, SDU 1996: 437. 
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strekking van dergelijke gevoelige en minder betrouwbaar te achten gegevens voor 
niet-politiële doeleinden.' 
Het laatste herinnert er wel aan, dat we juist met dit soort gegevens uiterst zorgvul-
dig moeten omgaan en dus slechts in absolute uitzonderingssituaties het CID-materi-
aal moeten verstrekken. Leverde de studie immers niet ook voorbeelden op van valse 
informatieverstrekking en het in de wereld brengen van niet substantieerbare geruch-
ten? 

Een lek in het gesloten wettelijk systeem 

De oplossing voor de problemen die het gesloten systeem van de Wpolr biedt wordt 
gezocht in een ruime interpretatie van art. 30, tweede lid Wpolr. Daaruit blijkt dat 
verstrekking geoorloofd is, indien 'de uitvoering van de taak met het oog waarop de 
gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt'. Men kan 
dunkt me wel stellen dat die frase vertaald kan worden als 'voor zover de politietaak 
tot het ter kennis brengen daarvan noodzaake. 2  De politietaak betreft, zoals bekend, 
de in art. 2 Politiewet omschreven justitiële taak, de openbare orde taak en de hulp-
verleningstaak; het belang van de aanvrager en/of dat van degene op wie de informa-
tiè betrekking heeft is niet zelfstandig van invloed op de toelaatbaarheid van ver-
strekking. 
Dogmatisch beschouwd introduceert art 30 Wpolr een bijzondere strafuitsluitings-
grond voor art. 272 Sr. Een strafuitsluitingsgrond is echter niet hetzelfde als een 
bevoegdheidsverlenend artikel. Tegen de achtergrond van de veel beperktere om-
schrijvingen van de artt. 14-16 Wpolr lijkt met deze interpretatie het 'gesloten' sys-
teem van de Wet politieregistersen drastisch lek te hebben opgelopen. 
Zo men art. 30 Wpolr inderdaad als een bevoegdheidsverlenend artikel opvat, zal 
men in het 'noodzaken' een eis tot afweging van proportionaliteit en subsidiariteit 
moeten lezen - en daarmee ook de afweging tussen de politietaak en de privacy (of 
de afweging tussen de politietaak en andere vormen van schade). 

Dat lijkt met het oog op de hulpverlening een verdedigbare benadering, al eist art 12, 
eerste lid sub c Bpolr toestemming van betrokkene tot uitwisseling van informatie uit 
een register dat uitsluitend is aangelegd met het oog op de hulpverleningstaak. (Dog-
matisch is het dan niet fraai om uit andere registers met datzelfde doel zonder toe-
stemming te verstrekken). 

1 TK 1996-'97, 25398, 3, pag. 17. Ik neem overigens aan, dat bijvoorbeeld gegevens uit het HKS/CVI 
dan ook aan het bestuur kunnen worden verstrekt; het zou wat wonderlijk zijn als de zachte gegevens 
wel en de harde niet met het oog op een niet-politiële aangelegenheid aan de burgemeester kunnen 
worden verstrekt. 

2 Vgl. Nationale ombudsman 17 december 1992 (No 92/932), AB 1993, 97. 
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Ook verstrekkingen die in verband met de justitiële taak plaatsvinden teneinde ande-
re informatie te verwerven lijken op dit artikel te kunnen worden gebaseerd. 

Maar laat ik het ronduit zeggen: dit gebruik van art. 30 is een juridisch geknutsel dat 
me niet bevalt. Zeker, het levert de politie (in beperkte mate) een escape op om aan 
het gesloten verstrekkingensysteem van de Wpolr te ontsnappen, maar het levert 
ondanks het hele bouwwerk aan regels eigenlijk geen enkele normering. Dat leidt 
ertoe dat de betrokken ambtenaren zelf bepalen in welke gevallen het nodig is aan de 
Wpolr te ontsnappen. 

Soms wordt niet art. 30, maar een andere weg gekozen: men presenteert bepaalde 
kennis als 'persoonlijke' kennis. Dat is uiteraard moeilijk als het gaat om informatie 
over een kenteken, of over een signalering in het HKS. Maar gaat het bijvoorbeeld 
om de vraag wie er nog meer in het huis van een subject wonen - dan is deze weg 
wel mogelijk, ook al heeft men het Xpol-systeem, het CID-register of de eigen orga-
nizer gebruikt om de informatie te achterhalen. We zullen dadelijk zien, dat zelfs in 
het geval niet kan worden hard gemaakt dat het geen 'persoonlijke kennis' was, deze 
redeneertrant niet afdoende is. 

De ambtelijke geheimhoudingsplicht 

Als we bezien wat voor informatie wordt gelekt dan valt op dat juist de schadelijkste 
informatie helemaal niet uit een register afkomstig zal zijn: ik doel dan op alles wat 
hierboven werd samengevat als informatie over onderzoek en informatie over de 
politie. Daarop is niet het ingewikkelde samenstel van registratieregels in of krach-
tens de Wpolr van toepassing maar - net als in het geval 'persoonlijke kennis' wordt 
gepresenteerd - gewoon de ambtelijke geheimhoudingsplicht (art. 125a, derde lid 
Ambtenarenwet jo 272 Sr). Deze plicht tot geheimhouding 'voor zover die verplich-
ting uit de aard der zaak volgt', levert evenwel weinig materiële normering. 
Men kan dan hooguit de normen van de Wet openbaarheid van bestuur analoog 
toepassen.' Volgens die wet moet in beginsel worden verstrekt als zulks wordt ver-
zocht, maar niet als het belang daarvan niet opweegt tegen de privacy, het opspo-
ringsbelang of een van de vijf andere in art. 10.2 Wob genoemde belangen. 

Indien en voor zover zich verzoeken om informatie voordoen die niet door een bij- 
zonder wettelijk regime worden beheerst, kan de Wet openbaarheid van bestuur ook 

1 Eerder beargumenteerde ik reeds hoe vreemd de toepassing van deze wet is in geval van intragouver-

nementele informatieverstrekking; Y. Buruma, De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten, 

Arnhem 1993: 172-182. 
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in verband met politie en OM tot verstrekking nopen.' Als een verzoek om informa-
tie gedaan wordt waarop bijvoorbeeld art. 12f Sv, 30-34 Sv, 333 Sv of 435 Sv van 
toepassing is, dan gaan die regels voor. Maar dat betekent niet dat de Wet persoons-
registraties, de Wet op de politieregisters en het Wetboek van strafvordering in hun 
algemeenheid aan de Wob in de weg te staan. 2  Zo meende de Hoge Raad dat er een 
verplichting tot verstrekking bestond van een proces-verbaal dat door de FIOD was 
opgemaakt over de ex-echtgenoot van verzoekster; zij deed het Wob-verzoek ten 
behoeve van bewijs in haar alimentatieprocedure. 3  Dit voorbeeld illustreert ook dat 
het bij het lekken en verstrekken niet noodzakelijk gaat om in registers opgeslagen 
gegevens, maar soms ook om materiële - uit atomen bestaande - stukken. Overigens 
kan ook buiten het kader van de Wob een proces-verbaal civielrechtelijk worden 
ingezet. 4  

Toch gaan politie en OM er m.i. terecht vanuit dat privacy of opsporingsbelang zich 
normaliter verzet tegen verstrekking van gegevens die betrekking hebben op indivi-
duele strafzaken, zeker tegen verstrekking aan derden. A contrario is die benadering 
ook af te leiden uit de ministeriële circulaire terzake, waaruit blijkt dat het OM kan 
voldoen aan verzoeken van nabestaanden van kapitale delicten en zelfmoorden, 
gewezen verdachten, en personen die een rechtsgang overwegen in te stellen zoals 
rechtstreeks belanghebbenden (12 Sv), slachtoffers (voeging) en veroordeelden 
(gratie, herziening): de suggestie is dat verzoeken van anderen niet worden gehono-
reerd. Langs deze weg wordt formeel een extra norm aangeboden. In de eerste plaats 
kan de Wob slechts in stelling gebracht worden indien een verzoek om inlichtingen 
is gedaan - verstrekking uit eigen beweging is (tegen de achtergrond van het ambts-
geheim) dus niet toegelaten; in de tweede plaats moet het verzoek zijn gericht tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame 
instelling, dienst of bedrijf - a contrario lijkt een beslissing van een individuele poli-
tie-ambtenaar me daarom onvoldoende. 
In al die gevallen waarin de politie uit eigen beweging (niet in registers opgenomen) 
informatie wil verstrekken, levert de Wob dus geen enkele soelaas. Bij verzoeken om 
concrete documenten is dat anders, maar dan zal toch de officier van justitie moeten 
worden verzocht om toestemming. Aan de problematiek van de rechten van de be- 

1 Ministeriële circulaire inzake informatieverstrekking door politie en openbaar ministerie, Stc 1992, 

111; de circulaire is geldig tot 1 juni 1996, maar afgezien van de circulaire informatieverstrekking 

justitiële instellingen en politie omwille van wetenschappelijk onderzoek, Stc 1995, 35 heb ik een ver- 

vanging tot nu toe gemist. 

2 ARRySt 7 januari 1992, NJB katern 1992: 155 (nr 12) (verstrekking uit strafdossier van voetbalvan-

daal aan KNVB). 

3 HR 23 mei 1986, NJ 1987, 702 en AB 1986, 406. 

4 In de Benckiserzaak, HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 r.o. 4.4 werd het proces-verbaal gebruikt in een 

door de overheid aangespannen civiele procedure. 
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langhebbende in de zin van art. 20 Wpolr e.v. kan ik om een vergelijkbare reden 
voorbijgaan: niet een individuele agent maar de beheerder is bevoegd iemand te 
vertellen of en zo ja welke persoonsgegevens van hem zijn opgenomen. In gevallen 
waarin een individuele opsporingsambtenaar uit een register informatie verstrekt is 
de kwalificatie op dit moment niet moeilijk: de diender lekt dan - hij verstrekt niet. 

Conclusie met een suggestie 

De Wpolr en het Bpolr maken verstrekking uit een register in beginsel slechts in een 
zeer beperkt aantal gevallen mogelijk (art. 15 en 16 Wpolr jo 14 Bpolr alsmede art. 
20 e.v. Wpolr). Verstrekking van informatie over personen achter rechtspersonen aan 
het openbaar bestuur is via het systeem Vennoot en na de toekomstige wijziging in 
de Wet politieregisters wel mogelijk - maar (als het goed is) toch alleen in hoge 
uitzonderingsgevallen.  
Het vrijwel gesloten systeem van de wet is echter opengebroken doordat velen art. 
30.2 Wpolr opvatten als een bevoegdheidsverlenend artikel. Criterium is dan dat het 
ter kennisbrengen van informatie toelaatbaar is als de politietaak hiertoe noodzaakt. 
Het is juridisch niet mogelijk gemaakt om gegevens die niet in een register zijn 
opgenomen zonder verzoek (uit eigen beweging) te verstrekken. 

Voor zover verzocht wordt om niet uit een registratie afkomstige documenten zal in 
beginsel verstrekt moeten worden, maar dit beginsel wordt in de praktijk om goede 
redenen tot de uiterste marge teruggedrongen. Bij verstrekking aan de rechtstreeks 
betreffende (te denken is dan vooral aan documenten die niet aan het procesdossier 
zijn toegevoegd) zullen immers de belangen van opsporing en vervolging aan ver-
strekking in de weg kunnen staan.' - Me dunkt dat in dit verband ook rekening moet 
worden gehouden met het gevaar van doorlekken. 
Bij verstrekking aan een derde zal de privacy van de rechtstreeks betreffende dik-
wijls een onoverkomelijke barrière opleveren: het gaat immers om gevoelige gege-
vens. 2  Wat dit laatste betreft zou ik zelf als vuistregel willen hanteren dat verstrek-
king aan een derde van dergelijke niet geregistreerde gegevens alleen toelaatbaar is 
als mensenrechten van deze derde of van vierden gevaar lopen: veiligheid, vrijheid, 
eerlijk proces of family life. 

1 Zie art. 10, lid 2 sub c Wob alsmede (zonder verwijzing naar de Wob) HR mei 1996, NJ i996, 687 
(DevSol). 

2 Zie art. 10 , lid 2 sub e WOB. In ander verband, nl art. 7 Wet persoonsregistratie, worden gegevens 
van strafrechtelijke aard als gevoelig aangemerkt, als gevolg waarvan het Besluit gevoelige gegevens 
in registratiekwesties van toepassing is. 
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Geen verstrekking uit een register; geen verstrekking zonder verzoek; en met ver-
zoek slechts verstrekking als opsporings- en privacybelang dit toelaten. Als we de 
uitzonderingen laten voor wat ze zijn, is de regel helder, maar tamelijk onwerkbaar. 
Veel informatieverstrekking is dan eenvoudig onrechtmatig. Toch heeft de Parlemen-
taire Enquêtecommissie 'niet kunnen constateren dat privacy-regelgeving daadwer-
kelijk een belemmering vormt voor het functioneren van politie en justitie') Mij 
lijkt dat slechts te verklaren, vanuit de overweging dat in veel gevallen van proble-
matische informatieverstrekking de regelgeving creatief wordt geïnterpreteerd (art. 
30 Wpolr) of genegeerd; die gedachte wordt ondersteund door het feit dat de com-
missie ondanks voormelde conclusie toch een aantal aanbevelingen doet met betrek-
king tot deze materie. Uit de onderhavige studie is onder meer gebleken dat verstrek-
king aan andere politie-ambtenaren of aan bijzondere opsporingsdiensten 2  meestal 
wordt geaccepteerd, terwijl verstrekking aan de particuliere veiligheidsdienst die een 
bedrijfsterrein bewaakt, aan een woningbouwvereniging of aan de bank die op het 
punt staat in zee te gaan met een criminele ondernemer zo nu en dan toch problema-
tisch wordt geacht. Het verschil in appreciatie lijkt te liggen aan het publiekrechtelij-
ke, resp. het particuliere karakter van de ontvanger - of (mooier juridisch) aan het 
feit dat de Wet politieregisters verstrekking aan particulieren zelden mogelijk maakt. 
Dit vermoeden mijnerzijds doet niet af aan het feit dat ik het een rechtens onjuist 
criterium acht, al was het maar omdat het verschil tussen particuliere ontvanger en 
publieke ontvanger bij de beoordeling van de doorbreking van de geheimhoudings-
plicht en bij de Wob nauwelijks een rol speelt. De aanbeveling van de enquêtecom-
missie om het vertrouwelijk uitwisselen van criminele informatie tussen justitie, 
politie en bestuur mogelijk te maken, maar aan regels te binden lijkt mij derhalve 
voor uitbreiding naar bepaalde particuliere instanties vatbaar. 

Beter is het ook hier (evenals bij de beoordeling van een individueel geval) uit te 
gaan van de mogelijke schade. Men zou de bevoegdheid moeten krijgen om voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak, informatie te ver-
strekken over een delict of over een verdachte. Ik doel dan uitsluitend op de voor 
alle politiefunctionarissen opvraagbare - harde - informatie (OPS, HKS/CVI; NSIS; 
kentekenregistratie). Het gaat dus niet om bijvoorbeeld CID-materiaal (waarop het 
voorontwerp ziet) en ook niet om (afschriften van) documenten. Het is dan wellicht 
van belang nog eens precies te bezien welke informatie voor alle politiefunctionaris-
sen opvraagbaar is. Met het oog op het toezicht op en de leiding over het politiewerk 
zal van een dergelijke verstrekking wel aantekening moeten worden gemaakt. 

1 Parlementaire Enquêtecommissie, Inzake opsporing, SDU 1996: 437. 

2 In geval van strijd met art. 17 Wet politieregisters en het Besluit politieregisters of de C1D-regeling 

1995, dan wel enige andere verplichting krachtens de wet. 
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Deze bevoegdheid dient vervolgens te worden ingeperkt doordat in een nieuwe straf-
bepaling het door de informatieverstrekking opzettelijk of roekeloos (bijdragen aan 
het) vergemakkelijken van criminele activiteiten en het opzettelijk of roekeloos 
frustreren van lopend onderzoek strafbaar worden gesteld, evenals het opzettelijk 
disproportioneel schaden van de privacy en het opzettelijk verminderen van moge-
lijkheden van toezicht van het bevoegd gezag. Het is wenselijk daarbij met het oog 
op de eerder beschreven semiotische problemen, een constructie te verzinnen, waar-
door uitdrukkelijk wordt veiliggesteld dat een veroordeling op grond van die gesug-
gereerde strafbepaling achterwege blijft, indien de verstrekker geen inzicht had in de 
betekenis voor de (uiteindelijke) ontvanger van de door hem verstrekte informatie, of 
indien de verstrekker in redelijkheid kon menen dat de verstrekking met het oog op 
andere normen gerechtvaardigd was. 
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Gehanteerde afkortingen 

AB 	- 	Administratieve Besluiten 
abbb 	- 	algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
AID 	- 	Algemene Inspectiedienst 
AMvB 	- 	Algemene Maatregel van Bestuur 
Awb 	- 	Algemene wet bestuursrecht 

BFO 	- 	Bureau Financiële Ondersteuning 
BIO 	- 	Bureau Intern Onderzoek 
BIZ 	- 	Bureau Interne Zaken 
BOD 	- 	bijzondere opsporingsdienst 
Bpolr 	- 	Besluit politieregisters 
BPS 	- 	Bedrijfsprocessenregistratie 
BV 	- 	besloten vennootschap 
BVD 	- 	Binnenlandse Veiligheidsdienst 
BW 	- 	Burgerlijk Wetboek 

CAO 	- 	Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBR 	- 	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
CID 	- 	Criminele Inlichtingendienst 
CIDSI 	- 	CID-subjectenindex 
CIS 	- 	Centraal Informatiesysteem 
COMPAS - 	Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket Administra- 

tiesysteem 
CRI 	- 	Centrale Recherche Informatiedienst 
CVI 	• - 	Centrale Verwijzingsindex 

DNB 	De Nederlandsche Bank 

ECD 	- 	Economische Controledienst 
ECR 	- 	European Car Register 
EVRM 	- 	Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden 
EU 	- 	Europese Unie 
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FENIT 	- 	Federatie van de Nederlandse Brancheverenigingen voor 
Informatietechnologie 

FIOD 	- 	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

GAK 	- 	Gemeenschappelijk Administratiekantoor .  

Gba 	- 	gemeentelijke basisadministratie 
GGD 	- 	Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GMD 	- 	Gemeenschappelijke Medische Diensten 
GVO 	- 	gerechtelijk vooronderzoek 

HKS 	- 	Herkenningsdienstsystemen 
HR 	- Hoge Raad 

ITS 	- 	Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen 
IRT 	- 	Interregionaal Rechercheteam 
IVBPR 	- 	Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

JDS 	- 	Justitieel Documentatiesysteem 
jo. 	- 	juncto 

KLM 	- 	Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
KLPD 	- 	Korps Landelijke Politiediensten 
KNVB 	- 	Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
KPN 	- 	Koninklijke PTT Nederland 

LRT 	- 	Landelijk Rechercheteam 

MOT 	- 	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
MvT 	- 	Memorie van Toelichting 

NAW 	- 	Naam-Adres-Woonplaats 
NCID 	- 	Nationale Criminele Inlichtingendienst 
NJ 	- 	Nederlandse Jurisprudentie 
NSIS 	- 	Nationaal Schengen Informatiesysteem 
NV 	- 	Naamloze Vennootschap 
NVB 	- 	Nederlandse Vereniging van Banken 
NVvA 	- 	Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren 

OM 	- 	Openbaar Ministerie 
OPS 	- 	Opsporingsdienstsystemen 
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OvJ 	- 	Officier van Justitie 

PID 	- 	Politiële Inlichtingendienst 
PV 	- 	proces-verbaal 
Pw 	- 	Politiewet 

Rb 	- 	arrondissementsrechtbank 
RC 	- 	rechter-commissaris 
RCID 	- 	Regionale Criminele Inlichtingendienst 
RdW 	- 	Rijksdienst voor het Wegverkeer 
RIAGG 	- 	Regionaal Instituut voor de Algemene Geestelijke Gezondheids- 

zorg 
RID 	- 	Regionale Inlichtingendienst 
RvS 	- 	Raad van State 

Sr 	- 	Wetboek van Strafrecht 
Stb. 	- 	Staatsblad 
Stc. 	- 	Staatscourant 
Sv 	- 	Wetboek van Strafvordering 
SVB 	- 	Sociale Verzekeringsbank 

TK 	- Tweede Kamer 

VAR 	- 	Vermiste Auto's Register 
VvdE 	- 	Vereniging voor de Effectenhandel 
VvV 	- 	Verbond van Verzekeraars 

Wet JD 	- 	Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het 
gedrag 

Wet MOT - 	Wet Melding Ongebruikelijke Transacties 
Wet RO 	- 	Wet op de rechterlijke organisatie 
Wiv 	- 	Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
Wob 	- 	Wet openbaarheid van bestuur 
WODC 	- 	Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
Wpolr 	- 	Wet politieregisters 
Wpr 	- 	Wet persoonsregistraties 
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Bijlage I Typologie van zaken en betrokken personeel 

A. Vindplaats Reguliere Politie' 

Zaken 	 Personeel 

Bovenwereld 

	

21 	 22 

IV 	 7 	 7 

VII 	 20 	 21 

Grijs Gebied 

11 	 14 	 39 

	

21 	 22 

VIII 	 5 	 5 

Onderwereld 

III 	 31 	 38 

VI 	 89 	 100 

IX 	 66 	 85 

1 Het betreft de volgende korpsen: Amsterdam-Amstelland, Gelderland-Midden, Korps Landelijke Poli- 
tie Diensten (Centrale Recherche Informatiedienst), Midden- en West-Brabant, Utrecht en llsselland. 
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B. Vindplaats Bijzondere Opsporingsdiensten' 

Bovenwereld 

Zaken 	 Personeel 

IV 

VII 	 2 	 5 

Grijs Gebied 

11 

V 

VIII 	 1 	 3 

Onderwereld 

- 

VI 	 3 	 3 

IX 

I Het betreft de Algemene Inspectie Dienst (AID) en de Spoorwegpolitie. 
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C. Vindplaats Rijksrecherche' 

Bovenwereld 

Zaken 	 Personeel 

IV 	 2 

VII 	 1 

Grijs Gebied 

II 	 3 

V 	 1 

VIII 	 1 

Onderwereld 

III 	 2 

VI 	 17 

IX 	 5 

3 

2 

3 

1 

2 

5 

17 

6 

2 

1 Het betreft de Rijksrecherche werkzaam bij de Procureurs-Generaal te Den Bosch en Den Haag. 
2 Minimaal twee personen. 
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. D. Vindplaats Openbaar Ministerie l  

Bovenwereld 

IV 	 - 	 -  

VII 	 - 

Grijs Gebied 

- 

V 	 2 	 2 

VIII 	 - 

Onderwereld 

V I 

IX 

1 Het betreft de Arrondissementsparketten te Den Bosch en Den Haag. 
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Bijlage II Verstrekkingen en verstrekkingsregime 

Verstrekking van gegevens uit politieregisters door de politie 

Ontvanger 	 Op eigen Op 	Alle soorten Speciale voorwaarden 

initiatief verzoek gegevens? 

Collega's regiopolitie + KLPD ja 

Koninklijke Marechaussee 	ja 

Buitengewone opsporingsambte- ja 

naren publiekrechtelijk lichaam 

Buitengewone opsporings- • 

ambtenaren 

privaatrechtelijk lichaam 	ja 

Dienst invoerrechten en 	ja 

accijnzen 

Spoorwegpolitie 	 ja 

Leden Openbaar Ministerie 	nee 

Korpschef van een regionaal 	nee 

politiekorps 

Burgemeester 	 nee 

Minister van Justitie 	 nee 

ja 	ja 

ja 	ja 

ja 

ja 	ja 	 nodig voor strafrechtelijk onderzoek+ 

aanwijzing door OvJ 

ja 	alleen 	nodig voor taak 

signaleringen 

ja 	alleen 	nodig voor taak 

signaleringen 

ja 	ja 	 nodig voor taak 

ja 	ja 	 t.b.v. Wet wapens en munitie, of 

t.b.v. Wet op de Weerkorpsen 

alleen t.b.v. Vreemdelingenwet, of 

antecedenten t.b.v. Jachtwet 

ja 	ja 

Commissaris van de Koningin nee 	ja 	ja 

ja 	alleen 

antecedenten 

ja 

nodig voor taak 

ontvanger aangewezen ex art. 141 Sv 

nodig voor strafrechtelijk onderzoek 

t.b.v. verklaring omtrent het gedrag,of 

t.b.v. openbare orde-handhaving of 

t.b.v. adviserende taak bij toekenning 

koninklijke onderscheiding, of 

t.b.v. de beoordeling van een verzoek tot 

het verkrijgen van het Nederlanderschap 

t.b.v. Wet wapens en munitie 

t.b.v. adviserende taak bij toekenning 

koninklijke onderscheiding aan een 

burgemeester 

nodig voor taak 

t.b.v. screening en ontbinden BV's en NV 

t.b.v. Wet wapens en munitie 

t.b.v. Wet op de weerkorpsen 

t.b.v. screening naturalisatieverzoeken 
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Vervolg Verstrekking van gegevens uit politieregisters door de politie 

Ontvanger 	 Op eigen Op 	Alle soorten Speciale voorwaarden 

initiatief'? verzoek gegevens? 

Rechterlijke ambtenaren 

(rechters, incl. RC) 	 antecedenten 

Reclassering 

Kinderbescherming 

Benadeelden 

Bron: Raad van Hoofdcommissarissen 
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nee 	ja 	alleen 	nodig voor taak 

nee 	ja 	alleen 	alleen door Minister van Justitie erkende 

antecedenten reclasseringsambtenaren 

nee 	ja 	alleen 	alleen door Ministers van Justitie benoemde 

antecedenten kinderbeschermingsambtenaren, in dienst 

een Raad v/d Kinderbescherming 

nee 	ja 	alleen 	voor zover zij deze behoeven om in rechte 

antecedenten voor hun belangen op te kunnen komen 
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