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1. 	Inleiding: aanleiding, voorgeschiedenis en leeswijzer 

1.1 Aanleiding 

1) 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapponage 

Het voorliggende rapport doet verslag van een onderzoek naar de particuliere recherche-
branche dat in opdracht -sTri het ministerie van Justitie is uitgevoerd. Dit onderzoek beoogt 
een beeld te geven van de structuur van de branche en de bedrijven die daarin opereren, van 
de aard en omvang van de werkzaamheden, van de praktijk van toezicht en regulering en 
van de samenwerking met reguliere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. 

Politiele opsporingsdiensten en bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) hebben de laatste 
jaren te maken gekregen met een nadrukkelijke inkadering - ten dele een inperking - van hun 
bevoegdheden en werkwijzen. De conclusies en aanbevelingen van de parlementaire en-
quetecommissie Opsporingsmethoden hebben de wetgever ertoe gebracht om een systeem 
van checks en balances voor het Nederlandse opsporingsapparaat te construeren dat in gron-
digheid zijn gelijke in de wereld nauwelijks kent. Het gevolg hiervan is dat operationele 
informatievergaring veelal dient te worden voorafgegaan door een toestemmingsprocedure, 
hetgeen een aanzienlijke administratieve overhead en werkdruk oplevert. Buitendien is het 
niet uitgesloten dat op enigerlei grond de benodigde toestemming wordt geweigerd: de 
voorgenomen infoactie kan dan geen doorgang vinden, waarna de politiespeurder wellicht 
op zoek zal gaan naar andere bronnen en mogelijkheden. Op zo'n moment is het niet 
uitgesloten dat anderen, die minder zijn gebonden aan legislatieve beperkingen, wel de 
benodigde informatie kunnen leveren. Particuliere rechercheurs zijn niet gebonden aan een 
gerechtelijk vooronderzoek, kunnen nagenoeg onbeperkt doorvragen, hoeven zich niet te 
bekommeren om het geven van cautie, of om het vragen van toestemming voor het kijken 
door een verrekijker of het inschrijven van informanten. Zolang het budget van de 
opdrachtgever het toelaat kan de observatie doorgaan, kunnen nog meer technische en men-
selijke bronnen worden aangesproken en kan met beloningen en suggesties worden gepro-
beerd om bij contactpersonen eventuele remmingen weg te nemen. 

Dat op die manier een ondoorzichtig informatiecircuit tussen de politie en de particuliere 
recherche kan ontstaan is niet uitgesloten en er zijn zowel in de dagbladpers als in de on-
derzoeksliteratuur aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een dergelijk 101c1 Boys Net-
uork In de praktijk echter verlopen contacten tussen politie en particuliere recherche vaak 
op een meer alledaagse manier. 

Een voorbeeld: een bedrijf in Midden-Nederland ondervindt problemen met diefstallen in huis, waarbij 
vermoed wordt dat de daders zich onder het eigen personeel bevinden. Men doet hiervan melding bij de politic 
die uiteenzet hoe overbelast men is met zware criminaliteit. Dergelijke problemen dient men zelf op te lossen, 
zo luidt de boodschap, en pas wanneer er concrete aanwijzingen zijn voor een verdachte heeft de politie 
belangstelling. De politieambtenaar had eventueel wel een naam van een gerenommeerd recherchebureau, waar 
men veel ervaring heeft met dergelijke zaken: zo was de melder toch enigszins verder geholpen. Dit voorbeeld 
werd ons verteld door een bedrijfsleider die op deze manier beargumenteerde waarom hij de voorkeur gaf aan 

.afhandeling door particuliere diensten: die werken gezwind en effectief, en de zaak wordt discreet afgehandeld. 

De betrokkene ('verdachte' is hier geen gepaste uitdrukking) krijgt de keuze tussen aangifte en zelf ontslag 
vragen, en Iciest dan eieren voor zijn geld. 1  

Dit voorval deed zich voor tijdens een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie naar interne 
criminaliteit, dat ES&E in 1997 en 1998 uitvoerde. 
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Een aantal problematische aspecten van het verschijnsel particuliere recherche komt uit het 
bovenstaande voorbeeld en uit de vakliteratuur naar voren: 

1. Het is onduidelijk wat de private speurders zoal doen en controle op hun methoden is 
niet goed mogelijk. 

2. Het is onduidelijk met wie welke informatie wordt uitgewisseld. 
3. Iedere opdrachtgever die er geld voor over heeft kan particuliere recherche 

ins chakelen om voor zijn belangen te werken: daar kunnen ook malafide klanten bij 
zitten. 2  

4. Het inhuren van particuliere recherche resulteert in veel gevallen in private justice: 
eventuele verdachten worden niet overgedragen aan het Openbaar Ministerie, maar de 
conflictbeslechting verloopt door middel van sancties als ontslag, een afkoopsom of 
anderszins. 

Mede aanleiding voor dit onderzoek vormde een brief van de korpschef Tieleman van de 
regiopolitie Zuid-Holland-Zuid (namens de Raad van Hoofdcommissarissen) en de heer 
Wegstapel, voorzitter van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). In 
deze brief wordt de minister van Justitie gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien 
van een aantal zaken betreffende de relatie particuliere recherchebureaus en politie. 3  De 
reden voor dit verzoek is gelegen in het feit dat eind 1994 tussen de Raad van 
Hoofdcommissarissen en de VPB een overeenkomst is gesloten inzake samenwerking tussen 
politie en particuliere beveiligingsorganisaties. Deze overeenkomst betrof dat deel van de 
particuliere beveiligingsorganisaties die staan voor geiiniformeerde bewaking, particuliere 
alarmcentrales, geld- en waardetransporten en dienstverlening. In de brief wordt vervolgens 
geconcludeerd dat er inmiddels tal van samenwerkingsverbanden tussen deze sector en de 
politie zijn ingevuld. Beiden hebben zich in praktische zin op dit specifieke vlak gevonden_ 
Oorspronkelijke aarzelingen zijn overwonnen. De pioniersfase is achter de rug; het inzicht 
in elkaars doelstellingen is vergroot en bedreigingen zijn gekeerd in kansen. Echter in het 
onderliggende convenant werd niets opgenomen betreffende het niet-geiiniformeerde werk 
van de beveiligingsorganisaties vallende binnen de sector van advies-, recherche- en schade-
onderzoeksbureaus. De schrijvers vragen de minister van Justitie ten aanzien van deze sector 
een standpunt in te nemen. 

Hoewel er de afgelopen jaren enige onderzoeken naar particuliere recherche zijn verricht en 
er in april 1999 nieuwe wetgeving op dit terrein tot stand is gekomen, is de wereld van de 
particuliere- en bedrijfsrecherche nog altijd weinig doorzichtig. 4  
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie 
van Justitie gaf begin 2000 aan ES&E opdracht om inzicht in de particuliere 
recherchebranche te verschaffen. Met name in de aard en zo mogelijk de omvang van de 

In een tamelijk recent rijksrechercheonderzoek bleek dat een particulier recherchebureau claimde de via 
bevriende politiemedewerkers verluegen CID-informatie met name te hebben gebruikt om na te gaan of 
potentiele opdrachtgevers een dubieuze achtergrond hadden. De onderzoekers Van Ruth en Gunther Moor 
(1997: 126) wijzen nadrukkelijk op het bestaan van "Een grijs veld van recherchebureaus dat wisselend nu ee=s 
voor de bovenwereld dan weer voor de onderwereld, nu eens `keurig' dan weer iiruir werkt". 
Brief aan de minister van Justitie d.d. 9 september 1999. 
Onderzoeken: met name het werk van Bob Hoogenboom, dat onder meer resulteerde in zijn proefschrift 
Politiecomplex' (RU Leiden, 1994); de studie van Van Ruth en Gunther Moor (1997) en het vergelijkende werk 
onder redactie van Cools et al. (1998). Op de samenwerking tussen opsporingsdiensten en particuliere 
fraudedeskundigen in met name witwasonderzoeken is beduidend meer zicht (vgl. recentelijk onder meer 
SMVP, Publiekprivate fraudebestrijding, ongepubliceerd). Wetgeving: Wet Paniculiere beveiligingsorganisatie:s 
en recherchebureaus, Staatsblad 1997, 500, in werking getreden op 1 april 1999. 
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werkzaamheden die door private recherche-instellingen worden verricht, alsmede in de vraag 
in hoeverre politie en OM gebruik maken van de door deze instellingen geleverde 
informatie. Dit inzicht moet het ministerie in staat stellen om te bepalen of, en zo ja welke, 
specifieke eisen aan de particuliere en bedrijfsrecherche moeten worden gesteld, in het bij-
zonder ten aanzien van de uitwisseling van informatie met de reguliere opsporingsinstanties 
(politie en BOD-en). Wij hopen met de resultaten van het onderhavige onderzoek aan deze 
wens van het ministerie te hebben voldaan. 

1.2 Voorgeschiedenis 

De geschiedenis van de particuliere recherche in Nederland valt globaal als volgt te schetsen. 
De eerste generatie particuliere rechercheurs in Nederland bestond uit eenmansbureautjes 
die in de jaren '40 en '50 zijn opgericht. Zij w.erkten vooral aan ontrouwzaken (het bewijzen 
daarvan was indertijd van belang vanwege scheidingskwesties), speurden vermiste personen 
op en verrichtten incassowerk. Eind jaren zestig ontstaan er wat grotere bureaus die zich 
meer op het bedrijfsleven gaan richten, maar voornamelijk blijven werken met niet-politie-
mensen. Zo'n tien jaar later komt de tweede generatie bureaus: meer professioneel en met 
een bredere taakstelling, waar ook advies- en preventiewerk bij gaat horen. Een belancrrijk 
kenmerk van die tweede generatie is het ten tonele verschijnen van een groeiend aantal ex-
politiemensen afkomstig van verschillende onderdelen van de politie: (fraude)rechercheurs, 
leden van arrestatieteams, medewerkers van Criminele Inlichtingendiensten, en in mindere 
mate van surveillanten en functionarissen van Politieke Inlichtingendiensten. 5 Een aantal 
andere opmerkelijke verschillen met de eerste generatie recherchebureaus zijn 6 : 

het hogere opleidings- en kennisniveau van de tweede generatie; 
het feit dat er bijna alleen voor bedrijven wordt gewerkt; 
de tweede generatie kent een professionele bedrijfsstructuur. 

De branche ontwikkelt zich verder en halverwege de jaren tachtig worden de eerste belang-
enverenigingen opgericht: de Detective Associatie Nederland (DAM en de Vereniging van 
Nederlandse Recherchebureaus. In de jaren negentig krijgt de Vereniging van Particuliere 
Beveiligingsorganisaties (VPB, gevormd uit het samengaan van de DAN en de in 1939 
opgerichte Vereniging van Nachtveiligheidsdiensten en Bewakingsbedrijven) een Sectie 
Advies,- Recherche- en Schadebureaus. Hierin zijn in februari 2000 in totaal 27 
recherchebedrijven vertegenwoordigd. In de jaren negentig ten slotte komen een derde en 
vierde generatie bureaus op. De derde generatie zijn de bureaus die voornamelijk hbo-
geschoolden in dienst hebben. De vierde generatie zijn bureaus waarin ook academisch 
opgeleide medewerkers opereren, zoals juristen en financieel deskundigen. Deze bureaus 
worden in alle onderdelen van het bedrijf ingezet. 

Per 31 december 1999 stonden er bij het ministerie van Justitie 302 particuliere recherche-
bureaus geregistreerd. 202 daarvan stuurden over dat jaar een jaarverslag naar het ministerie, 
en bij die bureaus werkten in totaal 622 personen. Van de honderd bureaus die geen verslag 
inleverden valt bij het ministerie niet na te gaan hoeveel medewerkers zij in dienst hebben2 

Hoogenboom in Fijnaut,.1999, p.553. 
Hoogenboom in Fijnaut, 1999, p.553. 
Bron voor deze cijfers: het vergunningenbestand en de jaarverslagen zoals die in de administratie van het 
ministerie van Justitie zijn aangetroffen. 
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Daarnaast zijn er nog naar schatting enige tientallen niet-geregistreerde bureautjes, in groot-
te varierend van een tot ten minste tien medewerkers en in professionaliteit van armetierig 

• tot professioneel. 

1.3 Leeswijzer 

De hiemavolgende hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd. In hoof dstuk 2 komen achter-
eenvolgens de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen (2.1), de gevolgde 
werkwijze en de gebruikte bronnen aan bod (2.2), gevolgd door een beknopte beschouwing 
ten aanzien van de juridische context van de private opsporing (2.3). Hoofdstuk 3 beschrijft 
de omvang en de indeling van de markt (3.1): de particuliere recherchebureaus worden gein-
troduceerd (3.2), geflankeerd door de bedrijfsrecherche (3.3), informatiebureaus (3.4) en 
forensische accountancy (3.5). Hoof dstuk 4 vormt de kern van het onderzoek: bier wordt 
diep ingegaan op de markt (4.1), de werkvelden en opdrachtgevers (4.2) en de door bureaus 
gehanteerde werkwijzen en methodieken (4.3). De informatiehuishouding komt aan de orde 
(4.4), alsmede de relaties van de bureaus. Wetgeving en toezicht zijn in paragraaf 4.5 te vin-
den, waama 4.6 een vooruitblik waagt. Paragraaf 4.7 beschrijft wat aan het licht is gekomen 
over de ongereguleerde kant van de branche: de bureaus zonder vergunning. In het slot-
hoofdstuk 5 zijn de samenvatting (5.1), conclusies (5.2) en aanbevelingen (5.3) opgenomen_ 
Het geheel wordt gevolgd door een lijst van gebruikte literatuur en enige bijlagen. 
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2. 	Aanpak en juridische context 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Aan dit onderzoek liggen twee zwaartepunten ten grondslag. Allereerst dient te worden vast-
gesteld van welke aard de werkzaamheden van particuliere recherchebureaus zijn; voor zo-
ver mogelijk dient tevens een indicatie van de omvang hiervan te worden gegeven. Vervol-
gens moet de aandacht met name uitgaan naar de informatie-uitwisseling tussen particuliere 
recherchebureaus en andere instellingen, met name opsporingsdiensten. In het verleden is 
gebleken dat er op verschillende manieren informatie wordt uitgewisseld tussen het `blauwe' 
en het `grijze' domein; het gegeven dat de afgelopen jaren vele tientallen, zoniet honderden 
voormalige medewerkers van opsporingsdiensten als politie, Koninklijke Marechaussee en 
Bijzondere Opsporingsdiensten hun carriere hebben voortgezet bij een particulier recher-
che- en/of beveiligingsbedrijf (een verschijnsel dat wordt aangeduid als 'blue drain) speelt 
hierin zeker een belangrijke rol. De formele onderzoeksdoelstelling is als volgt geformu-
leerd: 

De opdrachtgezei- uenst inzicht te knjgen in de aard en zo mogelijk de omzung Tun de uerk-
zaamheden die door prizute recherche-instellingen uorden zen-icht, alsmede in de Traag in 
hoezerre politie en OM gebruik maken Tun de door deze instellingen gelezerde iriornutie. Dit 
inzicht net het ministerie in staat stellen om te bepalen of, en zo ja mike, speafieke then aan 
de particuliere en bednjfirecherche moeten uurden gestelc4 in het bzjzcmder ten aanzien zun de 
uituisseling Tun inforrratie met de reguliere opsporingsinstanties (politie en BOD-en). 

Deze doelstelling is in de startnotitie nader geoperationaliseerd door het formuleren van de 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de aard en omvang van de activiteiten die door particuliere beveiligingsorgani-
saties en recherchebureaus worden ontplooid? 

2. Welke terreinen bestrijkt de particuliere recherche? Wie moeten worden gerekend tot 
de belangrijkste opdrachtgevers c.q. afnemers van de geleverde diensten? 

3. In hoeverre is er sprake van een relatie/overlap met de door de reguliere 
opsporingsinstanties uitgevoerde werkzaamheden? 

4. In welke mate en op welke wijze maakt de reguliere opsporing gebruik van gegevens 
van particuliere recherche-instellingen? 

5. Welke knelpunten doen zich voor ten aanzien van de samenwerking c.q. gegevens-
uitwisseling tussen de reguliere opsporingsinstanties enerzijds en de particuliere en 
bedrijfsrecherche anderzijds? 

Tijdens het feitelijke onderzoekswerk kwamen nog enige aanvullende vragen naar voren, die 
in de loop van de rapportage worden geformuleerd en verduidelijkt. 
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2.2 Werkwijze 

2.2.1 Afstemming met opdrachtgever en begeleidingscommissie 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Om het verloop van het onderzoek te volgen en waar nodig aan te sturen is er een begelei-
dingscommissie samengesteld 8 . In totaal is deze commissie vijf keer bijeen geweest. Tijdens 
de eerste bijeenkomst is besloten om het onderzoek breder op te zetten dan de bedoeling 
was. Vanuit de commissie bestond er de behoefte om ook een aantal aan de particuliere re-
cherche verwante terreinen te verkennen en de onderlinge dwarsverbanden in kaart te 
brengen.9 Bij deze startbijeenkomst zijn tevens de doelen en kaders bepaald en is zorgge-
dragen voor invulling van de randvoorwaarden. Daarnaast hebben individuele leden van de 
commissie de onderzoekers ondersteund in het verkrijgen van toegang tot gegevens en res-
pondenten. Tijdens de tweede bijeenkomst, gehouden in april 2000 is verslag uitgebracht 
van de in.ventarisatie van de markt van de particuliere recherche en aanverwante terreinen. 
Tevens is een keuze gemaakt voor verdere invulling van het onderzoek. Tijdens de derde 
vergadering, gehouden in september 2000, is een compacte tussenrapportage aan de corn-
missie gepresenteerd. Concepten van de eindrapportage zijn vervolgens in december 2000 - 
en januari 2001 aan de commissie voorgelegd..Met de opdrachtgever is - in de gedaante van 
de projectbegeleider vanuit het WODC - gedurende het gehele traject nauw contact onder-
houden. 

222 Data verwerving 

De wereld van particuliere recherchebureaus is niet direct het meest uitnodigende en toegan-
kelijke `jachtgebied' voor sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. In zekere zin treft de on-
derzoeker hier een onderzoekssubject dat minstens zo bedreven is in het vergaren en bewer-
ken van informatie als hijzelf; waar het de omgang met lastige geihterviewden betreft zal de 
particuliere rechercheur wellicht zelfs uit meer ervaring kurnien putten. 10  In eerste instantie 
leken de meeste spelers geen belang te hebben aan deelname aan het onderzoek en 
informatie over hun doen en laten wereldkundig te maken. Hoe minder er immers bekend 
is, zo lijkt de redenering, hoe meer het behoud van hun bewegingsvrijheid is verzekerd. 
Maar aan het begin van het onderzoek bleek dat er drie categorieen van spelers zijn. Elke ca-
tegorie had haar eigen wijze van benaderen en elke categorie heeft haar eigen re'den om wel 
of niet mee te doen. 

De eerste categorie bestaat uit met name de grotere recherchebureaus. Deze bureaus zijn 
over het algemeen gemakkelijk te benaderen en hebben een aantal redenen om aan het on-
derzoek mee te werken. In de eerste plaats speelt het imago van de branche een belangrijke 
rol. Verschillende spelers en de brancheorganisaties 'de Vereniging van Particuliere 
Beveiligingsorganisaties' (VPB) en 'de Stichting Nederlandse registers voor Onderzoekers en 

8) Deze begeleidingsconunissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van: het ministerie van Justitie, het 
Openbaar Ministerie, Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties, Stichting Maatschappij, Veiligheid en 
Politie, Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Platform Bijzondere Opsporingsdiensten en het Nationaal Platform 
Criminaliteitspreventie. 

9) Zie hoofdstuk 3. 
10) Academisch gevormde onderzoekers zijn doorgaans niet vertrouwd met de pragmatische methodieken waarmee 

particuliere rechercheurs aan informatie komen. In Nederland hebben dan ook maar
° 
 onderzoekers van 

zich doen spreken door het aanwenden van doortastende onderzoeksmethoden in moeilijktoeganIcelijke 
milieus. Ook de methodologische vakliteratuur biedt hier nauwelijks uitkomst: Shulman (1994) en het bekende 
werk van G.T. Marx vormen hier de zeldzame uitzonderingen. 
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Beveiligingsadviseurs' (NEROB) doen al een aantal jaren hun best om het imago van de par-
ticuliere rechercheur te verbeteren. Een tweede reden is dat deze respondenten graag met de 
onderzoekers van gedachten wilden wisselen over de rol van het ministerie van Justitie. De 
tweede categorie zijn de kleine bureaus en eenmanszaken. Deze bureaus staan Wat arg-
wanender tegenover het onderzoek, maar nadat een potentiele deelnemer informatie over 
het onderzoek was toegezonden wilde men over het algemeen wel meedoen. De derde cate-
gorie wordt gevormd door de bureaus die deel uit maken van het grijze circuit, dan wel 
daar tegenaan hangen. Dit zijn bureaus die over het algemeen moeilijk bereikbaar zijn; ze 
hebben vaak alleen een postadres. Naar een aantal van dergelijke bedrijven is een uitnodig-
ing voor een interview gestuurd. In een beperkt aantal gevallen is hierop gereageerd. Ook 
zijn er nog andere kanalen doorlopen om een aantal vertegenwoordigers van dergelijke bu-
reaus te spreken. In deze gevallen is veel tijd en moeite geinvesteerd om iiberhaupt in 
persoonlijk contact te komen met de betrokkenen, die doorgaans op alle uren werken en op 
een stevig uurtarief staan. Tijdens alle gesprekken bleek dat de geinterviewden het plezierig 
vonden over hun werk te vertellen en een luisterend oor te vinden. 

223 Uitvoering 

Dit onderzoek naar de particuliere opsporing is te onderscheiden in een tweetal fasen. In de 
eerste fase is breed ingestoken: er is niet alleen gekeken naar de markt van de particuliere re-
cherche, maar ook naar aanverwante branches en activiteiten. Concreet betekende dit voor 
het onderzoek dat er - naast de particuliere recherche - ook is gelet op rechercheactiviteiten 
verricht door bedrijven, verzekeraars en banken, (handels)informatiebureaus en forensische 
accountants. In de tweede fase is door middel van interviews vooral ingezoomd op de parti-
culiere recherche. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn verschillende onderzoekstechnieken gehanteerd 
teneinde inzicht te krijgen op de particuliere recherchebureaus. De afzonderlijke onder-
zoekstechnieken staan in nauwe samenhang tot elkaar. Gedurende het onderzbek bleek 
meerdere malen dat er sterke relaties zichtbaar werden tussen de verschillende onderzoeks-
activiteiten, wat de kennis over het onderwerp of een uitspraak vergroot. In het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek wordt deze vorm van kennisgroei aangeduid met de term trian-
gulatie. 11  Met deze uit de landmeetkunde afgeleide term (driehoeksmeting) wordt bedoeld 
dat de precieze positie van een punt wordt berekerid door vanuit twee verschillende ge-
zichtspunten de afstand te bepalen. Professor Bruinsma verwoordt de term als volgt: 'De 
criminoloog is aangevezen op triangulatie, =ark Tele en welsoortige databronnen uorden gebmikt. • 
Net is aan te bezelen diwrse priuzte en publieke open bronnen te raadplegen, allerhande statistisch 
nuteriaal op te slaan, journalistiek verk te bestuderen, interzievs net experts te houden en 
gestructureerde gesprek ken te wren met daders zoals Sutherland dat in het wrleden he0 gedaan' 12 . 
Door tijdens het onderzoek bewust aandacht te besteden aan deze werking, is gestreefd naar 
het vergroten van de juistheid van interpretaties en conclusies. In de feitelijke organisatie 
van het onderzoek zijn verschillende onderdelen te onderscheiden. 

11) Swanborn (1991). 
12) Bruinsma (1996). 
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Desk research en literatuuronderzoek 
In de eerste fase van het onderzoek is zowel wetenschappelijke (inter)nationale literatuur als 
ook specifieke branchegerichte literatuur bestudeerd. Het literatuuronderzoek, dat wil 
zeggen het analyseren van ongeveer een half dozijn empirische onderzoeken die de afgelo-
pen jaren in Nederland zijn verricht op bruikbare informatie,. ging vooraf aan het veldwerk. 
Daamaast zijn gedurende het verdere verloop van het onderzoek gegevensbronnen als Lex is-
Nex is 13  , de Gouden Gicls, het Internet, het Bezeiligingsjaarboek, vaktijdschriften, kranten (artikelen 
en advertenties), de Kamer van Koophandel, Dun & Bradstreet,14  de eigen ES&E-contacten-
databank, registraties van het rninisterie en dergelijke doorzocht op relevante informatie, 
waarna de fasen van bijeenbrengen en vergelijken (collatie) en analyse volgden. Deze desk 
research resulteerde in de eerste weken van het onderzoek in een database van bedrijven en 
ten dele ook personen die werkzaam zijn in de branche. Deze database is in de loop van het 
onderzoek bijgehouden en uitgebreid en dient enerzijds ter verificatie van binnenkomende 
informatie en anderzijds om het kwantitatieve deel van onderzoeksvraag 1 te beantwoorden, 
dus waar het de omvang van private rechercheactiviteiten betreft. De aard van de activiteiten 
(dus het kwalitatieve aspect) komt uiteindelijk uit de interviewresultaten naar voren. In 
overleg met de opdrachtgever en de begeleidingsgroep zijn de parameters bepaald waarop 
uit de database bedrijven zijn geselecteerd die voor nader onderzoek in aanmerking komen.1 5  

Expertmeetings 
In deze eerste fase hebben wij tevens een drietal expertmeetings georganiseerd. Doel van 
deze meetings was een aantal deskundigen op het gebied van de particuliere recher-
chebureaus en aanverwante terreinen bij elkaar te brengen om in een relatief korte tijd veel 
kennis uit te wisselen. Zwaartepunt binnen deze meetings lag op de soorten activiteiten die 
men verricht, de informatie-uitwisseling met politie en andere overheidsinstanties en de 
verschillen en overeenkomsten de verschillende branches. In de eerste expertmeeting zaten 
de particuliere rechercheurs om tafel, tijdens tweede meeting (handels)informatiebureaus en 
bedrijfsrecherche en bij de derde meeting troffen vertegenwoordigers uit verschillende 
onderdelen van de financiele wereld elkaar. Een overzicht van het aantal deelnemers per 
expertmeeting is te vinden in bijlage 2. De expertmeetings hebben een goed beeld gegeven 
van de standpunten van de afzonderlijk betrokkenen en genereerden ideeen voor de verdere 
uitvoering van dit onderzoek. 

Databestanden 
Gedurende het onderzoek zijn diverse databestanden geraadpleegd en met elkaar vergeleken-. 
Het gaat hier om de volgende bestanden: 

Het landelijke bestand van de Kamer van Koophandel. 
Het bestand van de Registratiekamer (dit bestand bevat gegevens van alle bedrijven 
die een persoonsregistratie voeren en dit hebben gemeld bij de Registratiekamer). 
Het POB-bestand (Particuliere Onderzoeksbureaus) van het ministerie van Justitie 
(dit bestand bevat adresgegevens van alle particuliere recherchebureau die in bezit zijn 
van een vergunning). 

13) Lexis-Nexis is de grootste aanbieder van online databanken ter wereld. Het systeem is grofweg te verdelen in 
twee diensten: Nexis voor nieuws en zakelijke informatie en Lexis voor juridische informatie. 

14) D &.B stelt tegen betaling bedrijfsinformatie beschikbaar over ondernemingen in tientallen Linden. 
De ervaring met eerdere projecten leert dat in de loop van het onderzoek met name door de sneeuwbAlmethode 
nog meer contacten worden gelegd: nieuwe introducties leveren interviews op, reeds beschikbare informatie 
wordt aangevuld en kan soms in een nieuw verband worden geplaatst. 
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Jaarverslagen over 1998 en 1999 die de vergunninghouders verplicht zijn in te leveren. 
Gepoogd is om gegevens uit deze bestanden met elkaar in verband te brengen. Zo is 
bijvoorbeeld geprobeerd om uit te zoeken hoeveel particuliere recherchebureaus 
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, hoeveel daarvan een vergunning 
hebben en eventueel hun registratiebestand hebben gemeld bij de Registratiekamer. 
Tot slot is er tevens een koppeling gemaakt naar de jaarverslagen: hoeveel procent van 
de bureaus heeft uiteindelijk ook een jaarverslag ingeleverd. Van deze 
bestandsvergelijking wordt in hoof dstuk 4 verslag uitgebracht. 

Interviews 
In de tweede fase van het onderzoek is informatie bijeengebracht door middel van 
semi-gestructureerde interzieus met personen die bemoeienis hebben met deze branche. In 
totaal zijn er 54 interviews gehouden. Flier ligt wat betreft inspanningen nadrukkelijk het 
zwaartepunt van het onderzoek. De informatie is bijeengebracht door wat in het jargon 
`voetenwerk' wordt genoemd: veel telefoneren, veel bezoeken en interviewen. Vanzelfspre-
kend is een dergelijke informatiegaring alleen mogelijk geweest omdat aan de respondenten 
vertrouwelijkheid is gegarandeerd. In deze interviewfase zijn de volgende functionele groe-
pen te onderscheiden. 

Opdrachtgeters: 
Diverse personen en instellingen die gebruikmaken van particuliere recherchebureaus zijn 
benaderd met het verzoek inzicht te geven in bun ervaringen op dit gebied. Benaderd zijn 
advocatenbureaus, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven. 

E igenaren en medeuerkers Tan particuliere recherchebureaus: 
Vanzelfsprekend vormt deze categorie in zekere zin de kern van het onderzoek: zij beschik-
ken immers over de meeste ervaring en informatie uit de eerste hand. Tegelijk speelt bier het 
element eigenbelang het sterkst; om die reden moet de informatie verkregen uit deze 
gesprekken extra kritisch worden bekeken. Er is voorts nadrukkelijk onderscheid gemaakt 
tussen recherchebureaus die zich op de markt richten en instellingen die uitsluitend voor Lai 
opdrachtgever werken (doorgaans het moederbedrijf in het geval van bedrijfsrecherche). 
Daamaast zijn zowel directeuren, eigenaren en managers (in de grotere bedrijven) als 
uitvoerenden geinterviewd. 

Opsporings- en inlichtingendiensterr 
Centraal onderdeel van dit onderzoek is de mate waarin en de manier waarop informatie 
wordt uitgewisseld tussen particuliere recherchebureaus en reguliere opsporingsdiensten. 
Om die reden is met enige opsporingsfunctionarissen gesproken. 

Tcezichthouders: 
Bij zowel het ministerie als de politiekorpsen zijn bepaalde personen belast met het registre-
ren en het houden van toezicht op deze bedrijven. Zij zijn gevraagd om inzicht te geven in 
hun werkwijze, de mogelijkheden en beperkingen daarvan, en bun kennis en indrukken van 
de branche. 

Orzrige deskundigen en anderszins betrokkenen: 
In deze categorie vallen onder meer vertegenwoordigers van brancheverenigirigen (zoals de .  
VPB en de NEROB) en andere personen waarvan in de loop van het onderzoek blijkt dat zi.j 
over relevante informatie beschikken, zoals wetenschappers. 
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In bijlage 2 is vermeld hoeveel respondenten per categorie hebben meegewerkt aan het on-
derzoek. Tevens is in deze bijlage een staatje opgenomen waarin is weergegeven hoeveel res-
pondenten per regio zijn geihterviewd en is er ook een indeling naar bedrijfsgrootte te yin-
den. 

Selectie respondenten 
Bij het selecteren van de respondenten is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met 
de geografische spreiding van de respondenten. Het merendeel van de respondenten woont 
en werkt in de Randstad, mar het overgrote deel van de bureaus is dan ook in deze regio 
gevestigd. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers die hun werkgebied in het Noorden, het 
Oosten en het Zuiden hebben benaderd en geInterviewd. Ook is bij het selecteren van de 
bureaus rekening gehouden met het aantal medewerkers. Bij het benaderen van de vertegen-
woordigers van de politie werkzaam bij de afdeling Bijzondere Wetten is ook rekening ge-
houden met de regionale spreiding. Bij het selecteren van de bureaus is in eerste instantie 
gebruikgemaakt van het POB-bestand van het ministerie van Justitie. Aan de vertegen-
woordigers van de bureaus is gevraagd of zij andere bureaus kennen die moesten worden 
benaderd (de zogenoemde sneeuwbalmethode). Open bronnen als de media, de Kamer van 
Koophandel, het Internet en het bestand van de Registratiekamer leverden eveneens aan-
knopingspunten op. Daarnaast kwamen van tijd tot tijd tips binnen van andere partijen aan-
gaande bureaus die mogelijk in het kader van het onderzoek interess ant zouden . kun.nen zijn. 

Gebruikte onderzoeksmethoden 
Voor dit onderzoek zijn zestig recherchebureaus voor een interview benaderd, alsmede twee 
informatiebureaus en een bedrijfsrecherchebureau. Het bedrijfsrecherchebureau werkte mee, 
bij een van de twee informatiebureaus kon het interview wegens ziekte niet doorgaan. Van 
de zestig recherchebureaus was er de volgende uitval: vijftien bureaus reageerden in het 
geheel niet op onze telefonades en post. In sommige gevallen kwam de post retour of was 
de telefoon afgesloten. Het grootste deel van deze categorie heeft vermoedelijk de 
werkzaamheden beeindigd of is verhuisd. Daarnaast stellen vermoedelijk enkele van deze 
bureaus geen prijs op belangstelling. Een zestal bureaus weigerde medewerking: drie hiervan 
zeiden expliciet niet mee te willen werken aan een onderzoek in opdracht van het ministerie 
van Justitie c.q. 'de overheid' vanwege eerdere irritaties of frustraties. Drie andere gaven als 
reden van weigering op `geen tijd, te druk', ondanks dat de onderzoekers zich zowel in tijd 
(maanden lang ieder moment) als locatie (heel Nederland) zo flexibel mogelijk opstelden. 
Drie bureaus meldden ons desgevraagd telefonisch dat ze waren gestopt: in twee gevallen 
betrof dit bureaus die voorheen wel een POB - nummer hadden, in een geval ging het om een 
beveiligingsbedrijf dat weliswaar ook een POB-nummer had, maar "Wij dcen haast niet,  meer 
op recherche". In vier gevallen tenslotte ontbrak het ons uiteindelijk aan tijd (en budget) om de 
interviews uit te voeren omdat het tot stand komen van deze afspraken buitensporig veel 
tijd kostte. 
Naast deze 34 interviews met personen uit de branche zijn er nog twintig interviews 
gehouden met andere respondenten, zoals politie, Registratiekamer, brancheorganisaties, 
opdrachtgevers en dergelijke (zie bijlage). De respons was hierbij 100%. 

De non-respons onder de recherchebureaus lijkt dus met 28 van zestig aanvankelijk 
benaderde adressen groot, maar hierbij moet worden aangetekend dat er van de vijftien 
adressen die niet reageerden ten minste zo'n tweederde vrijwel zeker niet meer bestond. Het 
niet tot stand komen van het interview in deze categorie zegt niets over de bereidwilligheid 
om mee te werken, omdat er `niet thuis' werd gegeven en iiberhaupt onbekend blijft of er 
sprake was van relevante activiteiten. Het is bij enquetes dan ook gebruikelijk om alleen de 
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expliciete weigeringen als non-respons te betitelen. Ook de drie bedrijven die zelf 
mededeelden niet meer operationeel te zijn dienen niet te worden meegerekend, zodat 
uiteindelijk van de 42 adressen waarmee contact is gelegd en waar nog een actief bedrijf is 
aangetroffen, er 32 hebben meegewerkt. Dit levert een responspercentage op van ruim 76. 

Cases tudy 
Voor dit onderzoek is een afgesloten onderzoek van een particulier recherchebureau be-
keken. In deze casus wordt onder andere aandacht besteed aan de redenen waarom een 
recherchebureau is ingeschakeld en aan de samenwerking tussen politie en particuliere 
recherche. In het kader van deze casus zijn vier mensen gesproken. Hiermee is een kwali-
tatieve beschrijving verkregen van een illustratief geval. Deze onderzoeksmethode verschaft 
helderheid over de aanleiding van het inschakelen van een particulier recherchebureau, het 
doel van het betreffende onderzoek, de beschrijving van het verloop van het onderzoek en 
de mate van samenwerking met de reguliere opsporingsinstanties.' 

2.2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Hierboven zijn de onderzoeksactiviteiten besproken die uiteindelijk hebben geleid tot een 
beeld van de particuliere recherchebureaus. Twee belangrijke kenmerken van wetenschap-
pelijk onderzoek zijn validiteit en betrouwbaarheid. 17  Het begrip validiteit wordt gehanteerd 
om aan te geven of datgene gemeten wordt dat men pretendeert te meten. Het geeft ook aan 
of de uiteindelijke conclusies generaliseerbaar zijn. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan 
dat de onderzoeksresultaten vrij zijn van (toevallige) fouten; de resultaten moeten ook re-
produceerbaar zijn. Dat wil zeggen dat hetzelfde onderzoek door een ander, op een ander 
tijdstip, met een ander onderzoeksinstrument of onder andere omstandigheden, tot nage-
noeg dezelfde uitkomsten en conclusies moet leiden. Dit hoeft overigens niet te betekenen 
dat wij de pretentie gehad hebben om zuiver wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Dit 
neemt echter niet weg dat ook de resultaten van dit onderzoek de toets van betrouwbaarheid 
en validiteit kunnen doorstaan. 

De hierboven omschreven onderzoeksactiviteiten verkrijgen een duidelijke meerwaarde zo-
dra ze in goede samenhang met elkaar worden gehanteerd. De uitspraken die tijdens de in-
terviews zijn gedaan worden in voorkomende gevallen getoetst aan andere interviews en 
open en/of andere bronnen. Het uiteindelijke doel hiervan was om de werkelijkheid, voor 
zover mogelijk, vast te kunnen stellen. 

Representativiteit 
De vraag naar representativiteit en betrouwbaarheid van de verkregen informatie is vervol-
gens aan de orde. Allereerst de representativiteit: is er met de gebruikte informatiebronnen, 
interviews en dergelijke een goede afspiegeling bereikt van alle recherchebureaus? Voor een 
volkomen representatief onderzoek is een dekking van 100% nodig en dit is vanzelfsprekend 
niet haalbaar. Van de naar schatting circa 300 in Nederland actieve recherchebureaus is er 
met 32 een interview afgenomen en daarnaast nog met vier bedrijven in de expertmeeting 
voor recherchebureaus gesproken. Dit levert naar aantal bedrijven een dekking van naar 
schatting circa twaalf procent op. Omdat echter vrijwel alle grotere recherchebureaus zijn 
bezocht, is de dekking ten opzichte van het aantal in de branche werkzame personen en 

16) Hagan (1993: 202). 
17) Swanborn (1991). 
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uitgevoerde activiteiten vele malen groter. De 32 bedrijven die zijn geinterviewd rappor-
teerden in totaal 320 medewerkers te hebben. De 201 bedrijven die over 1999 een jaarver-
slag inleverden rapporteerden tezamen 625 medewerkers. Bij dit laatste moet wel worden 
aangetekend dat de betrouwbaarheid van deze zelfrapportage enigszins te wensen overlaat: 
zeven bedrijven meldden nul medewerkers (dit zijn vermoedelijk eenmansbedrijven) en 
negentien bedrijven vulden bij deze vraag helemaal niets in. Op basis hiervan kan worden 
geconcludeerd dat door middel van de interviews de bedrijven zijn bereikt waar in totaal 
minstens eenderde van de actieve particuliere rechercheurs actief is. Voor de 
representativiteit in kwantitatieve zin is dit bevredigend. 

Levert deze verhoudingsgewijs omvangrijke steekproef echter ook een evenwichtige weer-
spiegeling van het soort bedrijven op? De grote bedrijven lijken enigszins oververtegen-
woordigd, al is er ook met heel wat ldeine bureaus en eenmansbureaus gesproken. Dit is 
echter geenszins negatief, omdat gebleken is dat opsporingsinstanties voor zover er al met 
particuliere bureaus samengewerkt wordt, vooral met de professionele en wat grotere be-
drijven contacten onderhoudt. Het onderzoek is gericht op vormen van samenwerking, dus 
is het zinvol om wat meer onderzoekstijd te investeren in de bedrijven waar die samenwer-
king het meest te verwachten is. In geografisch opzicht zijn de geinterviewde bedrijven ook 
redelijk verspreid, zoals mag blijken uit bijlage 2. 

Een representativiteitsprobleem ligt er mogelijk wel bij de zogenoemde `grijze sector', de 
bureaus dus die niet over een vergunning van het ministerie beschikken. Hoewel er naarstig 
is gezocht naar bedrijven zonder POB-nummer, lukte het uiteindelijk maar in twee gevallen 
om daadwerkelijk tot een interview te komen. De sneeuwbalmethode bleek voor dit doel na-
genoeg onbruikbaar. De bonafide bureaus en de belangenverenigingen waren - als het erop 
aan komt - niet bereid of in staat om ons de weg te wijzen naar bun irreguliere collega's: 
men zag ze ook niet als collega's, wilde er niets mee te maken hebben, had er geen contacten 
mee en wist niet hoe omvangrijk of actief ze waren. Hier speelden verscheidene argumenten 
en factoren mee. Ten eerste zijn de onderlinge contacten in het particuliere recherche-
wereldje niet altijd even intensief: men heeft geen tijd of belangstelling om te investeren in 
dergelijke contacten, of beperkt zich tot een of enkele bureaus waarmee men daadwerkelijk 
zaken kan doen. Ook staat men vaak nogal wantrouwig ten opzichte van elkaar, is bang voor 
concurrentie, voor een slechte naam door wangedrag of amateurisme van andere bureaus, 
neemt men de `conculega's' vakinhoudelijk niet serieus en dergelijke. Een andere reden orn 
onderzoekers van clandestiene bedrijven en contacten die men kent weg te houden, is dat 
men dergelijke bronnen zelf gebruikt om aan informatie te komen en die kanalen niet in ge-
vaar wil brengen. In enkele gevallen werd dat met zoveel woorden meegedeeld. Naast de 
sneeuwbalmethode zijn zoals gezegd nog andere manieren gebruikt: zo werden bedrijven 
benaderd die adverteerden maar blijkbaar geen POB-nummer hadden, of die bij de Kamer 
van Koophandel stonden ingeschreven. Heel vaak (zoals boven geschetst) lukte het clan niet 
om iiberhaupt contact te leggen. Telefoons waren niet vermeld, bleken afgesloten of werden 
zeer afhoudend beantwoord; brieven bleven onbeantwoord of kwamen retour. Pas op het 
laatst lukte het, vooral door introducties van niet-recherchebureaus (opdrachtgevers en 
politie) om enkele contacten te leggen. Ook in die gevallen lukte het dan nog niet altijd om 
daadwerkelijk in gesprek te komen. Afspraken werden afgezegd wegens plotselinge drukte, 
men kwam herhaaldelijk niet opdagen op afspraken en er deden zich andere ongemakken 
voor. Wanneer de onderzoeker dan eenmaal tegenover de niet-gebrevetteerde detective zat, 
werd ter plekke opnieuw telefonisch de ref erentie gecheckt; aan de introductiebrief van her 
minisierie werd in zulke gevallen geen aandacht geschonken. Aan het eind van de periode 
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van dataverzameling kwamen overigens wel meer mogelijkheden in beeld om met `grijze' be-
drijven in contact te komen, maar omdat inmiddels ook het eind van de tijd en het budget in 
zicht was, is in overleg met de begeleidingscommissie besloten om hierin niet meer te inves-
teren. Een andere noodzakelijke afbakening betrof aanverwante domeinen als de activiteiten 
van informatiebureaus en bedrijfsrecherchebureaus: ook hiervoor is besloten om slechts in 
zeer beperkte mate informatie te vergaren. 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het niet geheel is gelukt om het aantal 
`grijze' bedrijven te spreken dat we voor ogen hadden. De vraag is voorts of andere 
respondenten genoeg over hen hebben verteld om een representatief beeld van dat deel van 
de branche te krijgen. Probleem is dat het aantal `grijze' bedrijven onbekend blijft, al komen 
wij op basis van bestandsvergelijkingen wel tot een schatting. Duidelijk is voorts dat in dit 
onderzoek niet met uitsluitend in het buitenland gevestigde bedrijven is gesproken die actief 
zijn op Nederlands grondgebied; dit is in een vroeg stadium met de opdrachtgever 
afgesproken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er naast hetgeen in dit onderzoeksverslag 
is beschreven, nog een heel andere wereld van `ondergrondse detectives' zou opereren. 

Betrouwbaarheid 
Wat de betrouwbaarheid van het verkregen materiaal betreft is de vraag aan de orde of in-
terviews en het verrichte bronnenonderzoek de.juiste instrumenten zijn die steevast slechts 
informatie naar waarheid opleveren. In het algemeen is er geen aanleiding te veronderstellen 
dat de respondenten onwaarheden hebben verteld; waar mogelijk is informatie bovendien 
vanuit meerdere bronnen geverifieerd. Sociale wenselijkheid speelde in sommige gesprekken 
wel een rol: de meer professionele bureaus hebben duidelijk in de loop van de tijd een stan-
daard zelfpresentatie ontwikkeld waarmee het gesprek wordt begonnen. Bij gericht doorvra-
gen aan de hand van de interviewleidraad lukte het meestal toch om antwoorden op rele-
vante vragen te krijgen. De neiging om `sterke verhalen' te vertellen was bij de meeste ge-
sprekspartners opmerkelijk afwezig. Men gaf nuchter aan wat de dagelijkse activiteiten in-
hielden, vertelde doorgaans graag over een mooie of typerende zaak, maar was wars van Un-
poneergedrag. Hierbij moet worden aangetekend dat de onderzoekers, mede naar aanleiding 
van een gedachtewisseling met de begeleidingscommissie, bepaald niet op zoek waren naar 
`cowboyverhalen'. 

De gesprekken verliepen meestal in een open sfeer, waarbij privacygevoelige zaken en tech-
nische details haast altijd achterwege bleven, maar waarbij ook duidelijk werd dat men het 
op prijs stelde om inhoudelijk over het vak te kunnen praten. Heel wat particuliere 
rechercheurs wekken de indruk nogal eenzame personen te zijn die wel bun gedachten 
hebben over hetgeen ze zien en meemaken, maar daar niet makkelijk met buiten.staanders 
over van gedachten wisselen. Onbegrip - met name van de zijde van de overheid en van 
politiemensen - en zorg over het imago van de branche zijn thema's die in veel gesprekken 
terugkomen. 

Invloeden van buiten zijn niet zodanig geweest dat deze het onderzoek verstoorden. De 
belangenvereniging VPB en de stichting die het register van onderzoeks bureaus voert, gaven 
al in een vroeg stadium aan dat ze belangstellin.g hadden voor het onderzoek en bier graag 
met de onderzoekers over wilden spreken. De VPB was in de begeleidingscommissie 
vertegenwoordigd. Deze belangstelling resulteerde in enige nogal diepgaande gesprekken en 
nadrukkelijke vragen, maar van het opdringen van conclusies was nooit sprake. 
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is) 	Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. 
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De betrouwbaarheid van met name de interviewmethodiek is naar ons oordeel door de 
goede voorbereiding voldoende gewaarborgd. In vrijwel alle interviews leverde dit 
eenduidige informatie op betreffende zaken als aantal medewerkers, soorten opdrachten en 
opdrachtgevers, werkmethodieken, lidmaatschappen en dergelijke. Anders lag dit, zoals 
meermalen aangegeven, bij de beschikbare schriftelijke en digitale bronnen. De jaarverslagen 
en andere registraties blonken niet uit door eenduidigheid en dit heeft tot gevolg dat alle 
kwantitatieve informatie en daarop gebaseerde conclusies met enkele slagen om de arm 
moeten worden geInterpreteerd. Een methodiek die uit .overwegingen van tijd en kosten niet 
is gevolgd is het `rneelopen' (zou eerder `meerijden' zijn geweest). Wij sluiten zeker niet uit 
dat langduriger contacten met particuliere rechercheurs meer en wellicht ook enigszins 
andersoortige informatie zouclen hebben opgeleverd. In enkele gevallen vonden er meerdere 
ontmoetingen met respondenten plaats, waarbij duidelijk bleek dat dit het wederzijds 
vertrouwen intensiveerde. Een dergelijke aanpak vergt echter een ander, meer op casuistiek 
gebaseerd soon onderzoek, waarbij diepgaandere informatie over een zeer beperkt aantal 
bureaus en werksituaties wordt verzameld. Daarvoor is hier nadrukkelijk niet gekozen. 

Relevante wet - en regelgeving 
Bij de aanvang van dit onderzoek is in de begeleidingscommissie afgesproken dat de onder-
zoekers zich niet specifiek zouden richten op wetgeving en jurispnidentie omdat dit in feite 
een onderzoek op zich zou vergen. Dit neemt niet weg dat het zinvol is om op deze plaats 
enige observaties dienaangaande te doen. 

De particuliere recherchebranche werd in 1992 voor het eerst expliciet onder een juridisch 
regime gebracht, te weten de Wet op de Weerkorpsen. Sinds kort is de vigerende wetgeving 
ten aanzien van particuliere recherchebureaus en aanverwante bedrijven de Wet Particuliere 
Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Stb. 1997, 500, inwerkingtreding op 1 april 
1999; verder WPBR). Deze wet kent een vergunningenstelsel, stelt opleidingseisen, regelt 
een klachtenprocedure, legt een geheimhoudingsplicht op en maakt het mogelijk om be-
stuurlijke boetes op te leggen. De wet is niet van toepassing op onder meer de afdelingen 
bedrijfsrecherche van grote bedrijven (omdat die slechts werken voor een, interne klant, en 
dus niet voor `derden') en evenmin op informatiebureaus. 

Wat de samenwerking met de reguliere opsporing betreft is allereerst een convenant van be-
lang dat in 1994 is afgesloten tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en de Vereniging 
van Particuliere Beveffigingsorganisaties (VPB). Dit convenant betreft dat deel van de parti-
culiere beveiligingsorganisaties dat staat voor geiiniformeerde bewaking, technopreventie, 
meldkamers, geld- en waardetransporten en dienstverlening. In de jaren daarop volgend zijn 
er inmiddels tal van samenwerkingsverbanden tussen deze specifieke sector van de particu-
liere beveiligingsorganisaties en de politic ingevuld. 

Een eigen tuchtrecht met een raad van toezicht, zoals bijvoorbeeld accountants die hebben 
bij de NIVRA18, is binnen de particuliere recherchebranche nog niet van de grond gekomen. 
Er bestaat weliswaar een klachtencommissie bij de VPB, maar daar komen over recherche-
bureaus vrijwel geen klachten binnen. Haar macht is bovendien zeer gelimiteerd, mede orn- 
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dat slechts een relatief beperkt deel van de recherchebureaus zich aan de VPB heeft verbon-
den. Ook bij de Registratiekamer, een ander orgaan waar ldachten kunnen worden neerge-
legd, is in het verleden slechts een klacht ontvangen over een recherchebureau. 
Opsporing van overheidswege vindt plaats volgens de daartoe vastgestelde wettelijke regels: 
dit principe wordt aangeduid als legaliteitsbeginsel. Waar de bevoegdheden van publieke 
opsporingsinstanties echter hun grenzen vinden in hetgeen expliciet is vastgelegd in het 
Wetboek van Strafvordering en in specifieke wetgeving waar het bijzondere opsporings-
diensten betreft, geldt dit niet voor particuliere recherchebureaus. Zij dienen zich - net als 
iedere burger - slechts te houden aan het strafrecht en het civiele recht: dus geen handelin.- 
gen verrichten die de wet aan burgers verboden heeft. Wel houdt de WPBR enige bijzondere 
bepalingen in waar het persoonsregistraties betreft, alsmede het verstrekken van gevoelige 
informatie aan derden. 

juris prude ntie 
Het vraagstuk van onrechtmatig verkregen bewijs zoals dat zich heeft ontwikkeld in het 
strafrecht, begint ook in de wereld van de private opsporing door te dringen. Hoewel her-
haaldelijk het geluid te horen valt dat particuliere onderzoekers als gewone burgers niet ge-
bonden zijn aan de vele beperkingen die 'Van Traa' aan de reguliere opsporing oplegt, is het 
vanzelfsprekend niet zo dat recherchebureaus en anderen zich niet aan wetten en regels 
hoeven te houden. Bij het inzetten van technische middelen als afluisterapparatuur bijvoor-
beeld geldt het Wetboek van Strafrecht voor iedereen: het is in Nederland niet toegestaan 
om iemand heimelijk door middel van technische middelen af te luisteren, tenzij hiervoor 
een bijzondere ontheffing op basis van wettelijke bevoegdheden is verleend. Er is wel een 
belangrijk verschil tussen publieke en private speurders. In de reguliere opsporing heeft het 
hanteren van onrechtmatig verkregen bewijs namelijk processuele consequenties: bewijsuit-
sluiting wordt een mogelijkheid en bij grove c.q. doelbewuste schendingen loopt de ontvan-
kelijkheid van het OM zelfs gevaar. Overheidshandelen wordt in dezen anders getoetst dan 
het optreden van particulieren, mar ook particuliere onderzoekers lopen het risico van be-
wijsuitsluiting en zelfs van civielrechtelijke en (in het geval van bijvoorbeeld forensische ac-
countants) tuchtrechtelijke aansprakelijkheid, al is de jurisprudentie hierop nog niet eendui-
dig.19  Onder bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk dat bewijs onrechtmatig wordt 
verkregen (bijvoorbeeld uit diefstal), terwijl het daama toch in de afweging van de rechter 
wordt meegenomen. Een voorwaarde daarbij is dat er vooraf geen sprake is van wetenschap 
en/of bemoeienis van overheidswege. 20  Buruma heeft in verband hiermee onlangs gepleit 
voor het treffen van wettelijke maatregelen tegen particulieren die activiteiten ondememen 
ten behoeve van de opsporing waarbij mensenrechten worden geschonden, en tevens 
aangedrongen op een strikter politieel toezicht op de `particuliere opsporing'. 2 1 

19) 	Meer over deze materie in Schaap (2000: 30 ff). 
29 	HR 1 juni 1999, nr. 110.367. Deze opvatting van de Hoge Raad is niet onomstreden, onder meer orndat 

Europese jurisprudentie aangeeft dat de overheid wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft om actief aan ae 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij te dragen. Zie verder hierover Buruma (2000: 143 - 4). 

21) 	Burtuna (2000: 142 ff.) haalt in dit verband instemmend Corstens aan, die in een noot bij een eerder HR-vonths 
met dezelfde strekking stelde: "Strict genomen laat het ruimte voor het ontstaan van een praktijk in de trant 
van: wij wachten met graagte de resultaten van uw illegale praktijken af". 
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Toezicht vanuit het Minis terie van Justitie 
Het toezicht vanuit het ministerie is geregeld in de WPBR en de daarbij horende uit- 
voeringsregeling. Artikel 1 lid 1 onder (e) van deze wet stelt dat onder `recherchewerk-
zaamheden' wordt verstaan 	vergaren en analyseren van gegevens'. 22  
Lid f bepaalt hiema dat een `recherchebureau' is: 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met 
winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht - voor zover die werkzaamheden worden 
verricht op verzoek van een derde - in verband met een eigen belang van deze derde en 
betrekking hebbend op een of meer bepaalde natuurlijke personen. 

Hiermee vallen automatisch de afdelingen bedrijfsrecherche van ondernemingen (werken 
niet voor `een derde') en informatiebureaus (voor zover ze geen gegevens over natuurlijke 

. personen vergaren en analyseren) niet onder deze wet, zodat deze bier ook geen 
mogelijkheden van toezicht biedt. Anderzijds kwamen we in dit onderzoek nogal wat 
feitelijke recherchebureaus tegen die zichzelf aanduiden als `onderzoeksbureau', 
`adviesbureau' of `intermediair'. Dit alles om onder de noemer `recherchebureau' (en 
daarmee onder het vergunningenstelsel) uit te komen. De bedrijven (en `natuurlijke 
personen') die we! als `recherchebureau' onder de wet vallen, moeten aan een aantal 
• bepalingen voldoen. Men heeft allereerst een vergunning nodig: 

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister door de instandhouding van een 
beveiligingsorganisatie of recherchebureau beveiligingswerkzaamheden of recherchewerk-
zaamheden te verrichten of aan te bieden. (art. 2 lid 1 WPBR). 

Bij het niet voldoen aan bepalingen in de WPBR kan de minister een bestuurlijke boete van 
ten hoogste 25.000 gulden opleggen (art. 15 WPBR). Verder mogen krachtens artikel 5 
WPBR gewone noch buitengewone opsporingsambtenaren in principe werkzaamheden voor 
een recherchebureau verrichten, tenzij van rijkswege ontheffing wordt verleend. Artikel 7 lid 
1 bepaalt dat voor het aanstellen van de leidinggevende van een bureau ministeriele 
toestemming is vereist. Lid 2 bepaalt dat de overige medewerkers toestemming van de 
korpschef behoeven. Het daaropvolgende artikel 8 spreekt van de opleidingseisen, die nader 
zijn uitgewerkt in de `Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus' 
(verder: de Regeling). Die eisen komen er op neer dat iedere met recherchewerkzaamheden 
belaste medewerker een diploma moet hebben van een ministerieel goedgekeurd examen. 
Personen die tijdens de inwerkingtreding van de wet bij .een recherchebureau werkzaam 
waren en geboren zijn voor 1 december 1943 hebben ontheffing van deze diploma-eis. Tot 
1 april 2004 geldt hetzelfde voor personen die bij het in.werking treden van de WPBR in 
1999 al bij een bureau in dienst waren. Artikel 9, achtste lid bepaalt dat rechercheurs tijdens 
bun werkzaamheden het door de politie verstrekte legitimatiebewijs bij zich dragen en dit op 
verzoek (van wie is niet gespecificeerd) dienen te tonen. 
De artikelen 11 tot en met 17 stellen regels ten aanzien van controle en handhaving van de 
WPBR. Van de Regeling omschrijft artikel 16 de verplichting tot het jaarlijks indienen van 
een jaarverslag naar standaardmodel, terwijl artikel 18 bepaalt dat er een goedgekeurde 
klachtenregeling moet zijn opgesteld. 

22) 	Deze omschrijving is erg breed. Soms (zoals in het offerteverzoek voor dit onderzoek) wordt er onder 
recherche in dit verband verstaan: "Het vergaren en analyseren van gegevens met het oog op het voorkomen of 
achterhalen van onrechtmatig of crimineel gedrag, dan wel het op verzoek van particulieren tegen betaling 
vergaren van gegevens omtrent personen" (Startnotitie project 'Particuliere Recherche', WODC 9-11-1999). 
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Toezicht door de regiopolitie 
De feitelijke, fysieke controle van de recherchebureaus komt op de politie neer. 23  In de re-
giokorpsen is die taak doorgaans bij de afdeling Bijzondere Wetten (BW) gelegd, waar men 
zich ook om zaken als gokgelegenheden, horeca en legale wapenbezitters bekommert. In de 
meeste korpsen bevindt de afdeling Bijzondere Wetten zich op districtsniveau. We gaan in 
het volgende hoof dstuk meer in detail in op dit onderwerp. 

23) 	De WPBR spreekt in artikel 11 van "Ambtenaren, bedoeld in anikel 141, onder b en c, van het Wetboek van 
Strafvordering". Artikel 141 b en c heeft betrekking op algemene opsporingsambtenaren van politic en 
naarechaussee. 
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3. Het werkveld in kaart gebracht 

In hoofdstuk 2. is al aangegeven dat dit onderzoek naar de particuliere opsporing is te 
onderscheiden in een tweetal fasen. In de eerste fase is breed ingestoken: er is nit alleen • 
gekeken naar de markt van de particuliere recherche, maar ook naar aanverwante branches 
en activiteiten. Concreet betekende dit voor het onsderzoek dat er - naast de particuliere 
recherche - ook is gelet op rechercheactiviteiten verricht door verzekeraars, banken en be-
drijven, (handels)informatiebureaus en forensische accountants. In de tweede fase is door 
middel van interviews vooral ingezoomd op de particuliere recherche. 

Dit derde hoof dstuk geeft een beschrijving van de vier (sub)branches die aan het begin van 
het onderzoek zijn gedefinieerd: de particuliere recherche, de bedrijfsrecherche, de (han-
dels)informatiebureaus en de forensische accountancy. Bij deze beschrijving wordt niet al-
leen aandacht besteed aan de verschillende activiteiten die worden verricht door personen 
die er werkzaam zijn, maar ook aan de verschillen en de overeenkomsten van de (sub)bran- 
ches als zodanig. De beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de literatuur, de be-
vindingen van een drietal expertmeetings en de jaarverslagen die vergunninghouders elk jaar 
moeten inleveren bij het ministerie van Justitie. 

In de eerstvolgende paragraaf komt de private opsporing in algemene zin aan de orde. In de 
daaropvolgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven Van de activiteiten en de vier 
verschillende (sub)branches: de particuliere recherchebureaus, de bedrijfsrecherche, de in-
formatiebureaus en de forensische accountancy. In deze paragrafen worden eerst de werk-
zaamheden van deze disciplines beschreven, waama de verschillen en overeenkomsten met 
de particuliere recherche aan de orde komen. De laatste paragraaf bevat een korte samen-
vatting en worden er enige voorlopige conclusies getrokken. 

3.1 Private opsporing in Nederland: omvang en indeling van de markt 

In deze paragraaf wordt in het kort de geschiedenis van de private opsporing in Nederland 
beschreven. Ook worden in deze paragraaf de voordelen van deze markt weergegeven en 
daarbij worden ook kanttekeningen geplaatst. 

Ontwikkelingen binnen de private opsporingsmarkt 
Sinds het begin van de jaren negentig is vooral dr. A.B. Hoogenboom gezaghebbend ge-
weest waar het de wereld van de private opsporing gold. Afkomstig uit de universitaire we-
reld deed hij vanaf eind jaren tachtig baanbrekend empirisch onderzoek naar het particuliere 
recherchewerk, wat in 1994 resulteerde in het proefschrift 'Het politiecomplev '. In de tweede 
helft van de jaren negentig koos Hoogenboom zelf ook voor het werken in de private sec-
tor. Jarenlang had hij als deskundige vrijwel het rijk alleen gehad: hoewel de sector volop in 
beweging was, werd er vrij weinig over gepubliceerd. De laatste drie jaar komt hierin geleide-
lijk verandering. De privatisering van de opsporing wordt inmiddels als een maatschappelijk 
vraagstuk gezien en onder meer in opdracht van het ministerie van Justitie zijn er diverse 
onderzoeken verricht. 24  
Volgens Hoogenboom (1999, maar gebaseerd op materiaal uit 1993) zijn er circa zestig 
particuliere recherchebureaus in ons land actief. Daamaast houden ook bedrijfsbevei- 

24) 	Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is Van Ruth en Gunther Moor (1997). 
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ligingsdiensten zich ten dele bezig met fraudeonderzoek en dergelijke; de verschillende 
bedrijfsbeveiligingsdiensten van de grote banken bijvoorbeeld hebben volgens hem een for- 
matiesterkte die varieert van een tot 43 medewerkers (Hoogenboom 1999; 1994). 
Hoogenboom maakt wat de recherchebureaus betreft het al eerder genoemde onderscheid in 
een eerste generatie met laaggeschoolde werknemers, een tweede generatie waar mensen met 
een politie- of intelligence-achtergrond het beeld domineren en een derde/vierde generatie 
van specialisten met een HBO- of academische opleiding. Bij de eerste generatie ziet 
Hoogenboom ongeveer veertig bureaus, voomamelijk eenmanszaken en kleine bedrijven die 
vooral voor particulieren werken. De tweede generatie (zo'n twintig bureaus) zijn 
voomamelijk politiefunctionarissen die voor zichzelf zijn begonnen. De derde en vierde•
generatie bestaat uit juristen, consultants, compliance officers, risk managers, forensische 
accountants, business intelligence officers, IT-security officers, informatiemanagers et 
cetera. 

Een andere indeling van de particuliere recherche branche is te vinden bij Van Ruth en 
Gunther Moor (1997: 126 ff.), die een indeling hanteren naar de aard van de klanten (van 
keurig tot onderwereld) en de relatie tot de politie (frequente informatie-uitwisseling of 
niet). 

Er is in het afgelopen decennium veel veranderd bij de particuliere recherche. In de eerste 
plaats betreft dit juridische wijzigingen: deze zijn in paragraaf 2.2 besproken. In de tweede 
plaats zijn er bedrijfseconomische veranderingen, die misschien nog wel belangrijker zijn ge-
weest. De private recherchebranche is stevig gegroeid, zowel in omvang als in soorten activi-
teiten. De precieze groei van het aantal in de sector werkzame personen laat zich lastig vast-
stellen.. Op grond van' cijfers, ontleend aan de jaarlijkse Bezeiligingsjaarboeken is vastgesteld dat 
er in 1994 303 personen in Nederland als particulier rechercheur stonden ingeschreven, ter-
wijl het in 1998 in totaal om 619 personen zou gaan. 25  De kwalitatieve groei is zo mogelijk 
nog indnikwekkender. Begin jaren negentig vond Hoogenboom de particuliere recherche 
nog voomamelijk bezig met fraudeproblemen in het bedrijfsleven, alimentatiekwesties en 
dergelijke. Inmiddels is met name de private opsporing 26  in de financiele sector dusdanig 
ontwikkeld dat er binnen afzienbare tijd op dit vakgebied naar verwachting meer personen 
in de private dan in de publieke sector werkzaam zullen zijn. 

25) Deze cijfers dienen met de nodige terughoudendheid te worden beschouwd omdat ze zijn gebaseerd 
op opgaven van de recherchebureaus die een jaarverslag indienen. Ongeveer een derde van de 
vergunninghoudende bureaus verzuimt een jaarverslag in te dienen en dat zijn niet uitsluitend 
eenmansbedrijven. In april 2000 maakte het CBS bekend dat de omzet van de paniculiere recherche 
in Nederland in 1998 met veertien procent gestegen zou zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Ook het periodieke onderzoek van de Stichting.Trendmeter indiceerde in april dat een toenemend 
aantal bedrijven bij fraude de regie in eigen hand houdt door het inhuren van bedrijfsrecherche of de 
gespecialiseerde accountancy. 

26) De term 'private opsporing' is in de vakliteratuur gangbaar om de sector van de particuliere- en 
bedrijfsrecherche aan te duiden. Strikt genomen vinden wij het begrip 'opsporing' niet bruikbaar voor 
de private sector, omdat wij (in navolging van de Enquetecommissie opsporingsmethoden, Inzake 
opsporing', Den Haag: Sdu 1996, p. 455) het doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie zien als een 
elementair onderdeel van opsporing. Beter zou dan ook een vertaling van het Engelse begrip `prizate 
imestigations' zijn, dus bijvoorbeeld private onderzoeken of privaat speurwerk. Omwille van de 
leesbaarheid hanteren we echter toch de term 'private opsporing'. 
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Waarom gaat het bedrijfsleven in zee met private opsporingsinstanties 
Er zijn verschillende redenen voor bedrijven om met een particulier recherchebureau in te 
huren. De meest genoemde redenen zijn: 27  

1. Het bedrijf houdt de regie in eigen hand (vooral ten aanzien van wat er met de 
resultaten gebeurt). 

2. Negatieve publiciteit wordt voorkomen. 
3. De effectiviteit van particuliere onderzoekers wordt hoger ingeschat: men is minder 

aan regels gebonden dan de reguliere opsporingsdiensten. 

Daamaast noemt Pheijffer nog een aantal andere redenen: 28  
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4. Men kan sneller actie ondememen. 
5. Sancties worden getroffen in overleg met de benadeelde partij. 
6. De benadeelde partij kan eerder verhaal halen. 
7. De zaak komt eerder tot een oplossing. 
8. Publieke instanties beschikken niet altijd over de benodigde specialistische kennis. 
9. Bij de aanvang van onderzoeken is er vaak nog geen vermoeden van strafbare feiten 

volgens artikel 27 WvSv. 

Deze redenen verldaren grotendeels waarom de private markt zo hard heeft kunnen groeien. 
Naast de hierboven genoemde gronden die duidelijk maken dat de publieke opsporing niet 
kan bieden wat het bedrijfsleven vraagt, speelt ook mee dat de overheid met een kennis- en •  
capaciteitstekort kampt; dit tekort is door opeenvolgende ministers van justitie onderkend. 29  
Daamaast is ook de achterblijvende k-waliteit (dat met beide tekorten samenhangt) een veel-
gehoord argument. Dezelfde argumenten komen ook naar voren als wordt bekeken hoe de 
private opsporingsdiensten birmen de financiele instellingen hebben kunnen ontstaan, name-
lijk uit nood geboren omdat het publieke opsporingsapparaat niet in staat bleek de financiele 
instellingen te helpen bij de aanpak van fraude en het justitiele apparaat mist de specialisti-
sche kennis. 30  Een deel van de argumenten beinvloedt ook de mate -waarin aangifte wordt 
gedaan van een strafbaar feit. Zo noemt Hoogenboomm: 

Andere belangen dan strafvervolging. 
Het idee bestaat dat politie en OM te weinig daadkrachtig zijn. 
Na aangifte raakt men de controle over het proces kwijt. 

Dit alles verklaart waarom er volgens onderzoek uiteindelijk maar in 20- 30% van de gevallen 
aangifte zou worden gedaan. 32  De verschuiving van publiek naar privaat heeft een 
belangrijke consequentie. Hierdoor gaat namelijk veel kennis en feiteninformatie bij de 
publieke sector ver1oren.33 

27) Projectgroep Publiek-private samenwerking, 2000b: 10. 
28) In Hoogenboom et al., 2000: 92. 
29) Schaap, in Hoogenboom et al., 2000: 37-56. 
30) De Wit, in Hoogenboom et al., 2000: 117. 
31) In Hoogenboom et al., 2000: 25. 
32) Schaap, in Hoogenboom et al., 2000: 49. In een onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young naar oplossingen 

voor een betere samenwerking tussen politic en bedrijfsleven is gebleken dat 45% van de geenqueteerde 
bedrijven aangifte heeft gedaan (persbericht ministerie van Justitie, 2 november 2000). 

33) Hoogenboom, in Hoogenboom et al., 2000: 25. 
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Waardoor kan de private sector slagvaardiger opereren? Particuliere rechercheurs hebben in 
bepaalde opzichten meer mogelijkheden dan politiemensen: ze kunnen vrijer hande1en. 34 
Van Ruth en Gunther Moor (1997: 168-9) geven aan wat dat inhoudt. In de eerste plaats het 
gebruiken van databestanden waartoe de overheid niet gerechtigd is. In de tweede plaats 
mogen opsporingsambtenaren bepaalde opsporings- en/of onderzoeksbevoegdheden niet of 
zeer beperkt toepassen. In de laatste plaats hebben opsporingsambtenaren autorisatie nodig 
alvorens ze in het buitenland onderzoek kunnen doen. 

Kanttekeningen bij de private opsporing 
De private opsporing bergt op zichzelf een aantal problemen en vragen in zich, jets waar on 
der meer Pheijffer aandacht aan besteedt. 35  Zo kent strafrechtelijk onderzoek bepaalde uit-
gangspunten die in het strafproces zekere waarborgen bieden, al is een en ander soms moei-
lijk controleerbaar. Bij private opsporingsonderzoeken zijn deze uitgangspunten echter nog 
moeilijker te controleren en bovendien ontbreken vrijwel alle sanctiemogelijkheden: 

1. Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen gelijk beoordelen en niet gelijke gevallen op die 
punten waarop ze verschillen beoordelen. 

2. Vertrouwensbeginsel: vertrouwen op concrete toezeggingen en toepassen van sancties 
als toezeggingen niet worden nageleefd. 

3. Proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel: de ingezette middelen waarmee een 
strafvorderlijk doel moet worden bereikt verhouden zich tot de ernst van het feit. 

4. Verbod van `detournement de pouvoir': bevoegdheden mogen niet voor ander doel 
worden ingezet dan bedoeld door de wetgever. 

5. Zorgvuldigheidsbeginsel: waarborg voor een zorgvuldig feitenonderzoek. 

De haken en ogen die er vanuit fundamentele rechtsbeginselen aan private opsporings-
handelingen zijn te onderkennen, kunnen door een aantal middelen worden ingeperkt, 
namelijk door: 36  

1. Gedragscodes (invulling geven aan het proportionaliteits-, subsidiariteits- en 
zorgvuldigheidsbeginsel). 

2. Een vergunningenstelsel met toezicht (onder andere de VPB heeft gesignaleerd dat de 
overheid weliswaar veel regels en eisen stelt, maar deze vrijwel niet handhaaft omdat 
dit tijdrovend en ingewikkeld is). 37  

3. Vormen van zelfregulering. 

3.2 De particuliere recherche 

Uit het voorgaande is gebleken dat het aantal particuliere recherchebureaus de afgelopen 
jaren behoorlijk is gegroeid en dat de precieze groei van het aantal in de sector werkzame 
personen moeilijk is vast te stellen. Het Bezeiligingsjaarboek 2000 geeft aan (op basis van 
`gegevens van 80% van de particuliere recherchebureaus') dat er in 1998 282 recherchebu- 

34) Pheijffer, in Hoogenboom et al., 2000: 95. 
35) In Hoogenboom et al., 2000: 89-90. 
36) Pheijffer, in Hoogenboom et al., 2000: 90 - 1. 
37) Dit wordt gemeld in Vereniging Particuliere Beveiligers, Publiek-prizate sanrinzerking in de integrate wiligbeidszorg, 

Houten: mei 1999. 
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38)  

39)  

40)  

reaus bestaan (dat wil zeggen bij het rninisterie zijn geregistreerd). 38  In totaal zouden er in 
1998 619 personen in de branche werkzaam zijn geweest (in 1994 waren dit 303 personen), 
waarvan een groot deel parttimers en oproepkrachten. Men geeft aan dat in vergelijking met 
1997 de omvang van de branche en het aantal opdrachtgevers lijkt terug te lopen, maar dat 
het aantal opdrachten wel stijgt. 
Eind 1999 stonden bij het ministerie van Justitie 294 bedrijven als vergunninghoudend re-
cherchebureau geregistreerd. Bureaus die een vergunning hebben zijn verplicht om een jaar-
verslag in te vullen en op te sturen. Aan de hand van deze jaarverslagen wordt een beeld ge-
schetst van de activiteiten van particuliere recherchebureaus. 39  

De grootte van de recherchebureaus 
Bij de particuliere recherchebureaus die over het jaar 1999 een jaarverslag hebben ingezon-
den, zijn in totaal 622 gediplomeerde rechercheurs in dienst. De recherchebureaus zijn voor 
het merendeel (80%) kleine bedrijven, bestaande uit een tot vier gediplomeerde medewer-
kers. Bijna de helft (49%) van de bureaus zijn zogenoemde `eenmanszaken'. Slechts acht 
procent van de recherchebureaus heeft tien of meer medewerkers in dienst. In onderstaande 
tabel wordt de grootte van recherchebureaus weergegeven op basis van het aantal gediplo-
meerde rechercheurs. 

Tabel 1. Grootte van particuliere recherchebureaus naar aantal gediplomeerde rechercheurs in dienst, 1998 en 1999.  

1998 	 1999 

Grootte recherchebureaus 	 (Aantal bureaus) 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

(In % van het 	 (In % van het 
totaaI) 	(Aantal bureaus) 	

totaal) 

Een tot vijf rechercheurs in dienst 	 148 	 83% 	 137 	 80% 

Vijf tot tien rechercheurs in dienst 	 23 	 12% 	 21 	 12% 

Tien of meer rechercheurs in dienst 	 10 	 5% 	 13 	 8%  

Totaal (N=) 	 181 	 100% 	 171 40 	 100% 

Naast medewerkers in parttime of fulltime dienstverband, wordt er in deze branche veel ge- 
bruikgemaakt van oproepkrachten en freelancers. Freelancers en oproepkrachten worden 
zowel door grotere als door kleinere bureaus ingeschakeld. De bureaus vullen het jaarverslag 

Gallast, in Blaauboer et al., 2000: 34-5. 
De jaarverslagen kennen een standaard format, waarin vragen zijn opgenomen over onder andere het 
aantal gediplomeerde rechercheurs dat werkzaam is bij het bedrijf, de kernactiviteiten en de 
opdrachtgevers van het bedrijf. Voor het jaar 1998 stonden 282 particuliere recherchebureaus 
geregistreerd en werden tweehonderd jaarverslagen ontvangen, waaronder achttien mededelingen dat 
in 1998 geen activiteiten waren verricht. In 2000 zijn door 202 geregistreerde bureaus over het jaar 
1999 jaarverslagen ingediend, waaronder zes vermeldingen dat in 1999 om uiteenlopende redenen 
geen activiteiten zijn verricht. 165 bedrijven hebben zowel voor het jaar 1998 als voor het jaar 1999 
een jaarverslag ingezonden. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bureau geen jaarverslag 
heeft ingeleverd. Een mogelijkheid is dat een bedrijf dat in 1998 nog operationeel is en een jaarverslag 
heeft ingeleverd, in 1999 de vergunning heeft ingeleverd of dat deze is ingetroldwn. Ook kan het 
bureau pas in 1999 een vergunning hebben gekregen. Daarnaast kunnen er nog andere redenen zijn 
waarom een recherchebureau geen jaarverslagen inlevert en sommige bureaus geven iiberhaupt geen 
reden op. Door middel van de toegezonden jaarverslagen heeft het ministerie van Justitie voor het 
jaar 1999 zicht op de activiteiten van ruim tweederde (69%) van de geregistreerde recherchebureaus. 
Voor het jaar 1998 lag dit percentage op 71%. 
Naast de zes bureaus die melden dat zij in 1999 geen activiteiten hebben verricht, hebben 25 
andere bureaus deze vraag niet ingevuld. Hieronder bevinden zich zeven bureaus die aangeven geen 
personeel in dienst te hebben, waarbij de eigenaren waarschijnlijk vergeten zijn zichzelf mee te 
rekenen. 
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niet op eenduidige wijze in: een aantal bureaus rekent de oproepkrachten en freelancers on-
der het personeel, terwijl dat door andere bureaus juist niet wordt gedaan. Dit leidt tot een 
vertekend beeld. 
In 1999 zijn bij de bedrijven die een jaarverslag hebben ingeleverd 93 rechercheurs in dienst 
getreden; de uitstroom bedroeg 71 medewerkers. Evenals het voorgaande jaar vulden echter 
lang niet alle bedrijven deze vraag in. In 1998 werd door 20% van de bureaus deze vraag niet 
ingevuld; voor het jaar 1999 lag dit percentage op 40%. Tabel 2 geeft een overzicht van de 
mutaties in het personeelsbestand voor de jaren 1998 en 1999. 

Tabel 2. Mutaties dienstverband, 1998 en 1999.  
Mutaties 	 1998 	 1999 
Aantal rechercheurs aangenomen 	 59 	 93 
Aantal rechercheurs vertrokken 	 133 	 71  
Vers chil 	 - 74 	 + 22 

Kernactiviteiten 
Tabel 3 geeft een overzicht van het totaal aantal in 1998 en 1999 afgeronde onderzoeken en 
het aantal particuliere recherchebureaus dat in 1998 en 1999 op de onderscheiden terreinen 
activiteiten heeft verricht. 41  

Tabel 3. Kernactiviteiten van particuliere recherchebureaus (meerdere activiteiten per bureau mogelijk), 1998 en 1999.  

Activiteiten Aantal bureaus Aantal bureaus Totaal aantal in Totaal aantal in 
actief in 1998 	actief in 1999 	1998 	 1999 

Vermiste goederen 	 55 	 52 	 2.702 	5.029 
Verzekeringsfraude 	 45 	 47 	. 4.106 	 4.755 
Kredietwaardigheidsonderzoek 	 38 	 38 	 3.162 	3.419 
Incasso- opdrachten 	 43 	 40 	 8.556 	3.397 
Bedrijfsfraude 	 92 	 91 	 1.787 	1.866 
Preventieadviezen 	 91 	 85 	 1.283 	1.283 
Antecedentenonderzoek 	 67 	 64 	 1.250 	884 
Alimentatiekwesties 	 76 	 62 	 361 	 321 
Ziekteverzuim 	 67 	 75 	 841 	 266 
Vermiste personen 	 56 	 49 	 204 	 239 
Overige fraudezaken 	 58 	 51 	 251 	 222 
Concurrentiebeding 	 52 	 46 	 169 	 214 

Merken- of octrooizaken 	 29 	 22 	 463 	 191 

41) 	Het. is van belang bier de beperkte waarde te benadrukken van de vermelde kwantitatieve gegevens die aan de 
jaarverslagen zijn ontleend. Zo zegt het niet veel dat er een groot aantal `onderzoeken' van een bepaald soon is 
verricht, omdat dit onderzoeken kunnen zijn waarvan de uitvoering een minuut duurt (zoals het checken van 
een kenteken). Dit is moeilijk te vergelijken met bijvoorbeeld een onderzoek naar een vermist persoon, waar 
weken of maanden werk in kunnen zitten. Dit wordt nog gecompliceerder wanneer we bedenken dat bedrijven 
niet alle dezelfde omschrijving en manier van tellen gebruiken. 
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In volgende kader wordt nader ingegaan op de grootte van de particuliere recherchebureaus 
en de soort opdrachten die zij verrichten (gegevens over het verslag jaar 1999): 

Kader 1: Soon activiteit en grootte van het bedrijf. 

Een bureau verrichtte ruim de helft (2.756) van het aantal afgeronde onderzoeken naar seniziste 
goeclemn- 
Zaken van zerz.  ekeringsfraude Worden met name door kleinere bureaus verricht. Zeven bureaus 
verrichtten meer dan honderd onderzoeken, waarvan een ,bureau ruirn de helft (2.327) van het 
totaal aantal afgeronde onderzoeken heeft verricht. - 
Het merendeel van de kredietvaardigheidcmderzoeken (2875) kwam voor rekening van een bureau:: 
Incasso-opdrachten behoren tot de kernactiviteiten van zo'n veertig bureaus. Het aantal verrichte 
opdrachten varieerde echter van een tot ruim achthonderd afgeroride zaken; zeven bureaus . . 
verrichtten meer dan honderd opdrachten. De grotere bureaus met tien of meer rnedewerkers, 
blijken zich Met met incasso-opdrachten bezigte houden.. 
Met name de grotere bedrijven richten zich op bednjfifrau d es. De tien grotere bedrijven namen' 
eenderde (32%) van de opdrachten voOr hun rekening. 	 ' 
Een kwart (26%) van de preventieadviezen was afkomstig van de grotere bureaus.  
43 bedrijven verrichtten elk minder dan tien antecedentenonderzceker4 21 bureaus hebben elk mee'r,,' 
dan tien antecedentenonderzoeken afgerond. . 
A linEntatiekvesties komen met name voor.rekening van de kleinere bureaus. Het aantal 
opdrachten per bureau varieerde van een tot 25 onderzoeken per bureau. 
Het aantal opdrachten naar onrechtnutig ziektezerzuimvaiieer' cle van een tot 65 onderzoeken per . 
bureau. Slechts vijf bureaus hebben rneer'dan tien onderzoeken afgeron.d. 

. 	4 

39 bureaus verrichtten vijf of minder onderzoeken naar zermiste pawner; vijf bureaus verrichtten 
tussen de vijf en tien onderzoeken. Vijf bureaus hebben ineer dan tien opdrachten afgerond, . 
waaronder een bureau met veertig onderzoeken het grootste aantal opdrachten vOor zijn 
rekening nim. • , 
46 van de (vocirnamelijk Ideinere) bureaus hebberrminder'dan tien corerige fraudezaken afgerond. 
Vijf bureaus hadden tien tot 32 van d.ergelijke opdrachten. 

42) 	In 1998 waren door zestig recherchebureaus in totaal 627 personen overgedragen aan de politie. 

- 42 bureaus verrichtten minder dan tien onderzoeken naar concurrent iebedin vier bureaus hebben',,:; 
meer dan tien onderzoeken afgerond, waaronder een bureau met 58 zaken het grooiste aantal 
onderzoeken verrichtte. - 
twintig bureaus verrichtten minder dan tien rrerken- octrooizaken; twee bureaus hebben meer din .  
tien onderzoeken afgerond, waarvan een bureau Met 125 afgeronde onderzoeken het merendeel 
van de merlon- of octrooizaken voor zijn rekening_nam.  

Naast de in tabel 3 genoemde activiteiten, verrichtten 102 particuliere recherchebureaus in 
1999 nog 15.309 `overige activiteiten', waaronder activiteiten in het kader van illegale onder-
huur, technische brandonderzoeken, toedrachtonderzoeken, bedrijfsspionage, bedreiging, 
vemieling, winkeldiefstal en trainingen. Door vijftien particuliere recherchebureaus zijn in 
1999 in totaal 456 personen overgedragen aan de politie. 42  Tabel 4 geeft een overzicht van 
het aantal opdrachten afkomstig van de verschillende typen opdrachtgevers, voor de jaren 
1998 en 1999. 
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Tabel  4. Opdrachtgevers van particuliere recherchebureaus en totaal aantal verleende opdrachten, 1998 en 1999. 

Opdrachtgevers 
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Aantal bureaus Aantal bureaus Totaal aantal Totaal aantal Toe- of afname 

actief in 1998 actief in 1999 opdrachten in opdrachten in 	in aantal 
1998 	1999 	opdrachten 

Verzekeringsmaatschappijen 	 46 	 46 	7.136 	9.908 	2.772 

Overheden 	 33 	 34 	4.012 	3.435 	-577 

Banken 	 23 	 23 	 193 	 331 	 138 

Overige bedrijven 	 144 	 131 	12.481 	17.105 	4.624 

Particulieren 	 121 	 101 	1.132 	1.084 	 -48 

Totaal 	 24.954 	31.863 	6.909 

In kader 2 wordt nader ingegaan op de soon opdrachtgever en de grootte van het bedrijf. 
Het gaat bier om gegevens betreffende 1999. 

Kader 2: Soon opdrachtgever en grootte van het bedrijf. 

- Het totial aantal verrichte opdrachten voor serzekeringsmaatschappijen was verdeeld over 46 
bureatis:'negentien bureaus hadden vijf of minder opdrachten; veertien bureaus hadden tussen de" 
vijf en honderd opdrachten en dertien bureaus hebben meer dan honderd opdrachten afgerond, 
waarvan een bureau met 3.434 opdrachten ruim eenderde (35%) van het totaal aantal verleende 
opdrachten voor zijn rekening nam. 	 , 

- 2.564 opdrachten van ozerhederz kwamen voor rekening van een bureau. Van de overige 33 
bureaus die in opdracht van de overheid activiteiten hebben verricht, hadden twee bureaus meer, 
dan honderd opdrachten; tien bureaus verwierVen tussen de vijf en honderd opdrachten; 21 
bureaus hadden vijf of minder opdrachten. 

- Negentien bureaus verrichtten minder dan tien onderzoeken van banken; twee bureaus 
verwierven tussen de tien en vijftien opdrachten en twee bureau verrichten meer dan honderd , 
opdrachten. 	 , 

- Het aantal opdrachten voor 'mete bednjlen' varieerde van een tot ruim zevenduizend opdrachten 
per bureau. 48 bedrijven verwierven minder dan tien opdrachten; 65 hadden tussen de tien en 
honderd opdrachten; twaalf bedrijven tussen de honderd en vijfhonderd opdrachten en zes 
bureaus verrichtten meer dan vijfhimcierd opdrachten voor `overige bedrijven'. 

- In totaal werden 1.084 opdrachten van particulieren afgerond. 68 bureaus verwierven minder da.n •  
tien opdrachten; de overige 33 (voomamelijk kleinere) bureaus verrichtten enkele tientallen 
onderzoeken. 

3.3 Bedrijfsrecherche 

Onder de bedrijfsrecherche worden voor dit onderzoek de afdelingen gerekend die geves-
tigd zijn bij bedrijven, zoals banken en verzekeraars, maar ook grootwinkelbedrijven, die 
rechercheachtige taken verrichten. Uit de expertmeetings en gesprekken met personen 
werkzaam bij bedrijfsrecherchediensten blijkt dat deze afdelingen in principe dezelfde werk.- 
zaamheden verrichten als een particulier recherchebureau, maar ze vallen niet onder de wet 
omdat ze niet voor derden werken. Veel particulier rechercheurs die wij spraken was dit een 
doom in het oog: uitlatingen zoals de hiernavolgende konden we dan ook frequent 
optekenen. 
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"Bij de rechercheafdelingen van grote bedrijven, banken, verzekeringen doen ze precies 
hetzelfde als wat wij doen, maar daar kraait geen haan naar. Ze zitten natuurlijk ook in een 
heel andere, sterke positie, hebben de politie veel meer te bieden. Dat mag echter voor het 
ministerie van Justitie geen argument zijn: het kan gewoon niet dat daar niets voor geregeld 
is." (particulier rechercheur, tijdens expertmeeting) 

Er zijn verschillen tussen de bedrijfsrecherche bij verzekeraars en banken. Deze zijn afhan-
kelijk van hoe de afdeling is ingericht. De opzet van een afdeling kan beperkt zijn tot alleen 
interne en externe fraude, of zich ook richten op inbreuk op integriteit (veiligheidsafdeling), 
inclusief bommeldingen et cetera. In bepaalde gevallen, met name vi-aar er veel publiek op 
het territorium van een bedrijf komt, kan de bedrijfsrecherche een vorm van surveillance 
uitvoeren door in burger aanwezig te zijn, te observeren en op die manier preventief en 
repressief bedrijfsschade te beperken. 43  Daarnaast kan er ook advieswerk worden gedaan. 
De banken richten zich met name op de interne fraude en in mindere mate ook op ex-teme 
fraude. Vaak is er in dit laatste geval sprake van overlap: om exteme fraude te kunnen 
plegen wordt vaak gebruikgemaakt van hulp van binnenuit. Daamaast houden de banken 
zich ook bezig met andere vormen van criminaliteit, zoals diefstal en seksuele intimidatie en 
worden ook boekenonderzoeken en screeningen van contractpartners en nieuw personeel 
verricht." Voor de verzekeraars is de primaire opdracht om fraude te bestrijden. Dit kan 
bijvoorbeeld betekenen dat er brandonderzoek wordt verricht. Er is een kenmerkend 
verschil tussen financiele instellingen en verzekeraars waar het risico's door fraude betreft: 
•bij banken en dergelijke gaat het om fraude waarbij het geld al verdwenen is, terwijl de 
verzekeringen nog op hun geld zitten. Omdat fraudeurs het nog moeten ontvangen zitten de 
verzekeraars jets comfortabeler, zij het onder tijdsdruk: 

"Jets te lang onderzoek en je krijgt een advocaat, een civiele procedure aan je broek, dus we 
hebben haast." (medewerker verzekeraar, tijdens expertmeeting) 

De basis van de werkzaamheden van de verzekeraars is de Wet op het verzekeringsbedrijf en 
de Wet op de koophandel. De verzekeraars hebben de verplichting niet meer schade uit te 
keren dan geleden is, dus er moet altijd onderzoek worden gedaan ter vaststelling van 
hetgeen is voorgevallen. De verzekeraars hebben te maken met opsporing in relatie tot 
antecedentenonderzoek, maar ook bij acceptatie: een nieuwe klant wordt altijd gevraagd naar 
een strafrechtelijk verleden en dat moet ook van tijd tot tijd worden gecontroleerd. 

Bij de verzekeraars is een aantal momenten fraudegevoelig: 

1. fraudegevoelige producten; 
2. aanstelling van het eigen personeel; 
3. acceptatie van een verzekering; 
4. fraude door eigen personeel; 
5. fraudeafwikkelingsonderzoeken. 

Een voorbeeld hiervan is het werk van de bedrijfsbeveiliging van de Stichting Holland Casino, waar 
de Onderzoekers Spelcontrole Groep, goeddeels oud-politiemensen, zowel op het publiek als het 
casinopersoneel let (Koolhoven 2000). 
Zo nu en dan komt het voor dat bedrijfsrechercheurs worden beschuldigd van het gebruik van 
politiegegevens bij het screenen van personeel. Zo werd recentelijk een voormalig brigadier van de 
politie Rotterdam-Rijnmond vervolgd voor het gebruiken van illegaal verkregen politie-informatie uit 
het Herkenningsdienstsysteem van de regio Rotterdam-Rijnmond. Hij zou daarmee in 1999 tien tot 
vijftien aankomend medewerkers van een winkel in audiovisuele apparatuur hebben nagetrokken 
(Smits 2000; Keunen 2000). 
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Op de eerste drie punten kan preventief worden gehandeld, zoals toetsing op integriteit en 
ontwildcelen van scenario's als Keurmerk Veilig Ondememen, Keurmerk Veilig Wonen en 
preventieve aanpak autocriminaliteit. De laatste punten worden repressief benaderd. Op dit 
terrein wordt ook samengewerkt met de politie. 

Verschillen tussen bedrijfsrecherche en particuliere recherche 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de bedrijfsrecherche in werkwijze niet wezenlijk 
anders opereert dan particuliere recherchebureaus. Het belangrijkste verschil tussen de 
bedrijfsrecherche en de particuliere recherche is - zoals al genoemd - de opdrachtgever. De 
bedrijfsrecherche werkt niet in opdracht van derden, terwijl de particuliere recherche dat wel 
doet. Dit verschil heeft belangrijke consequenties voor het toezicht door controlerende 
instanties. Omdat de particuliere recherche voor derden werkt is zij vergunningplichtig en 
valt daarmee onder toezicht door het ministerie van Justitie en de regiopolitie. De 
bedrijfsrecherche, die niet voor derden werken, vallen derhalve niet onder de Wet 
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). Wel wordt er vanuit de 
brancheorganisaties van verzekeraars en banken toezicht op de eigen organisaties gehouden. 

3.4 (Handels)informatiebureaus 

De naam `(handels)informatiebureaus' zegt al wat deze bureaus doen: het verzamelen van 
allerhande informatie. De informatievergaring door de bureaus vindt onder andere plaats 
door het raadplegen van open bronnen, eigen bestanden, uitvoeren van enquetes en even-
tueel telefonisch contact zoeken met de betrokkenen. Veel gebruikte open bronnen zijn de 
registers van Kamer van Koophandel, de Schuldsanering (staat ook op een website) en het 
Faillissementsregister. Een deel van de bureaus heeft een buitendienst. Soms worden 
personen zelf benaderd, bijvoorbeeld omdat ze geen telefoon hebben. Er worden geen 
kennissen en familieleden en dergelijke benaderd; de Registratiekamer heeft dit afgewezen. 

De (handels)informatiebureaus kunnen in twee groepen worden opgedeeld: de 'business to 
business' en overige. Bij 'business to business' gaat het vooral om de vraag: is het bedrijfs-
matig verantwoord om een relatie met een bedrijf aan te gaan. Daarbij is het noodzakelijk 
voor de opdrachtgever om te weten hoe ver men wil gaan met de beantwoording van de 
vraag, waarna wordt bepaald of een particulier recherchebureau of een informatiebureau 
wordt ingeschakeld. 

Bonafide (handels)informatiebureaus sturen aan iedere consument, aan natuurlijke personen, 
eenmanszaken en vof's, bericht dat men is opgenomen in een registratiesteem. Meestal ge-
beurt dit direct na het verzoek van de klant, maar in een enkel geval wacht een bureau met 
het inlichten van de consument tot het einde van de wettelijke termijn van dertig dagen. Be-
drijven die een andere juridische structuur dan een eenmanszaak of vof hebben worden niet 
ingelicht over een eventueel verzoek om informatie. Aan de consument wordt verteld wat er 
bekend is bij het bureau en hoe; tevens ontvangt de persoon een exemplaar van de gedrags-
code. Hierin staat onder andere dat er een klachtencomrnissie is. Bureaus die consumenten 
niet inlichten krijgen dus ook nauwelijks ldachten. Daamaast kunnen ook klachten worden 
ingediend bij de Registratiekamer. In principe zou eerst een klacht moeten worden inge-
diend bij de eigen commissie en dan bij de Registratiekamer, maar het gebeurt ook dat 
klachten direct naar de Registratiekamer gaan. Het bureau wordt in een dergelijke situatie 
ingelicht en om een reactie gevraagd. 
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De klanten van (handels)informatiebureaus 
Klanten van informatiebureaus zijn advocaten, het bedrijfsleven, gerechtsdeurwaarders en 
allerlei overheidsinstanties. Verzoeken van overheden betreffen onder andere gegevens van 
andere overheden; in dergelijke gevallen verloopt de reguliere onderlinge uitwisseling 
kennelijk niet optimaal, zo merkte een deelnemer aan een expertmeeting op. Een aantal 
informatiebureaus werkt ook voor particuliere recherchebureaus. 

Een verzoek om informatie leidt niet altijd tot een antwoord. Het verzoek moet namelijk 
overeenkomstig de wet zijn. Daarnaast krijgt de klant ook niet alle gegeyeni die een bureau 
in huis heeft, maar alleen die informatie die relevant is. Een antwoord op een vraag over bij-
voorbeeld kredietwaardigheid wordt met ja of nee beantwoord. Bij een negatief antwoord 
worden wel feiten gepresenteerd waarop dit advies is gebaseerd. De opdrachtgever kan hier 
dan zelf zijn conclusies aan verbinden. 

Niet iedereen in de markt van de informatiebureaus gedraagt zich netjes, zo kwam tijdens de 
expertmeetings en verscheidene interviews vast te staan. Er zijn bureaus die over de schreef 
gaan door onder andere onderzoeksmethoden te gebruiken die niet zijn geoorloofd, zoals 
observatie, of door te handelen in illegale c.q. grijze informatie. Er zijn ahijd bedrijven en 
personen die daar gebruik van willen maken omdat ze koste wat kost bepaalde informatie 
boven water willen halen. Vooral vanuit de advocatuur komen vragen die in feite 
lantelsituaties' zijn. De kracht van deze groep van informatiebureaus zit hem in deze `spe-
ciale onderzoeken'; hiervoor worden aparte BV's opgericht. Dergelijke informatiebureaus 
berekenen ook tarieven die afwijken van de bonafide bureaus. 

De branchevereniging 
Er is een branchevereniging, de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus'. 
Deze vereniging telt ongeveer twaalf leden. In totaal met nog drie andere bedrijven die geen 
lid zijn van de branchevereniging zijn deze bureaus de marktleiders in Nederland op dit ter-
rein. De vereniging heeft een gedragscode (op het moment van het onderzoek wordt ge-
werkt aan een nieuw concept) en een klachten- en geschillencommissie. De vereniging is erg 
terughoudend in het benaderen van de bureaus omdat het moeilijk is om het kaf van het 
koren te scheiden. Zodoende is het ook voor de branchevereniging niet gemakkelijk om in-
zicht te krijgen in de bedrijven van het grijze circuit. Er wordt openlijk geadverteerd door 
deze bedrijven met de diensten die ze kunnen en willen leveren. Er vindt wel een soon 
natuurlijke selectie plaats. Zo heeft een informatiebureau ooit personeel omgekocht. Dit 
bureau is nog werkzaam binnen het terrein van de informatie, maar mist wel werk ten ge-
volge van deze `misstap'. Bedrijven die lid zijn van de branchevereniging en zich bezondigen 
aan ongeoorloofde praktijken kunnen worden geroyeerd. De belangen van de branche zijn 
zo groot dat men niet met dergelijke bedrijven in de vereniging wil zitten. Voor de rest kan 
de branchevereniging niets doen en een respondent van een toonaangevend informatie-
bureau merkte tijdens een interview op dat het ministerie van Justitie vooralsnog geen 
specifieke maatregelen treft om bepaalde misstanden tegen te gaan. 

Informatiebureaus versus particuliere recherchebureaus 
De werkzaamheden van informatiebureaus komen grotendeels overeen met die van de parti-
culiere recherchebureaus. Ook recherchebureaus gebruiken immers vaak open bronnen, 
maar de informatiebureaus zijn beter thuis in het gebruik daarvan: ze zijn sneller in het raad-
plegen en hebben meer bronnen tot bun beschikking. Informatiebureaus doen veel voor-
werk voor particuliere recherchebureaus. Als er bijvoorbeeld een onderzoek voor bedrijfs- 
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ovemame moet worden uitgevoerd, wordt het voorwerk aan een informatiebureau uitbe-
steed. Het resultaat vormt de handleiding voor verder onderzoek. 

"Informatiebureaus hebben andere wetgeving, andere eisen [clan recherchebureaus - ES&E]. 
Die doen voor ons heel wat uitzoekwerk, dat is makkelijk, al het voorwerk is dan al gedaan. 
Scheelt je heel veel gedoe. Het gaat meestal om zakelijke informatie, maar ook wel 
persoonsinformatie." (particulier rechercheur, tijdens expertmeeting) 

En als het zaken betreft waaraan een recherchebureau de vingers niet wil branden, worden 
informatiebureaus in voorkomende gevallen ook als handig ervaren. 

"Zo krijgen we de info zonder risico's te lopen." (particulier rechercheur, tijdens 
expertmeeting) 

Ook door de bedrijfsrecherche worden de diensten van (handels)informatiebureaus inge-
huurd. Informatieverzameling door de bedrijfsrecherche gebeurt deels extern en deels in-
tern; extern is soms goedkoper. Als afnemer van rapportages weet een dergelijke ldant gauw 
waarmee zaken wordt gedaan. 

• 
"Aan de inhoud van een rapport kun je in een oogopslag zien of het legaal is of niet. Ik zag 
een rapport met witte vlekken, daar stond de bankinformatie." (bedrijfsrechercheur, tijdens 
expertmeeting) 

• 
Er zijn ook verschillen tussen informatiebureaus en recherchebureaus waar te nemen. De in-
formatiebureaus hebben altijd een registratiesysteem. Bij de particuliere recherchebureaus 
hebben niet alle bureaus dat. Daamaast is voor zover een informatiebureau een buitendienst 
heeft, deze gericht op constant dezelfde activiteit. Informatiebureaus handelen doorgaans 
een groter aantal zaken af dan particuliere recherchebureaus. Informatiebureaus worden in 
vergelijking met de particuliere recherche als een aparte groep beschouwd. Het wordt dan 
ook niet als nuttig ervaren om de regelgeving en de opleidingseisen van particuliere recher-
chebureaus op deze bureaus toe te passen. Ondanks het feit dat informatiebureaus andere 
werkzaamheden verrichten dan particuliere recherchebureaus, worden beide bedrijven door 
de Kamer van Koophandel in dezelfde categorie ingedeeld. De informatiebureaus geven zelf 
aan dat ze graag van deze koppeling met de particuliere recherchebureaus af willen. 

I nformatiebure aus en re c he rc he we rk 
Informatiebureaus gaan voor het overgrote deel zeer professioneel te werk. Voor dit onder-
zoek is een marktleider bezocht en gesproken met verscheidene andere bureaus. Al deze be-
drijven wisten een overtuigende presentatie neer te zetten'van hun gedegen logistieke orga-
nisatie en zorgvuldigheid. De hoeveelheden gegevens die worden verzameld zijn dan ook in-
drukwekkend: er is waarschijnlijk geen parallel in de overheidssfeer, met uitzondering wel- 
licht van de belastingdienst. Deze informatiemarkt kent een sterke groei. Nu nog richten de 
grotere ondememingen zich voomamelijk of zelfs uitsluitend op gegevens over het bedrijfs-
leven, maar de markt voor informatie over particulieren wordt snel belangrijker. Ter illustra-
tie wordt een kredietinformatiebedrijf wat meer in detail beschreven. Het bedrijf, dat voor 
het gemak 'Barka' wordt genoemd, is gevestigd in de Randstad. Er werken ruim tweehon-
derd mensen, plus nog een kleine honderd bij buitenlandse dochterondememingen. De aan-
deelhouders zijn voornamelijk grote kredietverzekeringsmaatschappijen. Barka levert een to-
taalpakket voor kredietmanagement, waaruit klanten modulen kunnen kiezen. Onderne-
mingen zoeken naar kredietwaardige prospects en worden door Barka geholpen bij de voor-
selectie. Vervolgens komt er bij een geleid contact een informatiefase: hoe kredietwaardig is 
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het bedrijf, welke limiet is verstandig? In latere stadia kan Barka ook informeren over de 
ontwikkeling van debiteuren: is het bedrijf stabiel en blijft het in die zin betrouwbaar, of 
groeit het zelfs sterk terwijl de uitstaande vorderingen niet toenemen en is er dus potentie 
voor meer afzet? Barka detacheert ook mensen die als debiteurenbeheerder werken binnen 
een bedrijf. Ze nemen de kennis van Barka mee en kunnen desgewenst ook van relevante 
gegevens gebruilcmaken als de klant daar een abonnement op heeft. Barka houdt desgewenst 
de debiteurenadministratie voor klanten bij, factureert, verzendt aanmaningen, rappelleert, 
doet de incasso en regelt eventueel de juridische invordering. 

Tot begin jaren negentig had Barka een soort buitendienst voor de incasso, maar daar is 
afscheid van genomen omdat die "te dicht bij het gnjze dak zat". Nu incasseert Barka uitslui-
tend nog via papier. Barka is weliswaar lid van de Vereniging van Handelsinformatiebureaus, 
maar profileert zich daar niet op en toont zich ook geen voorstander van een keurmerk, 
want "zuj zijn een keurnrrk op onszell. Barka verzekerde ons dat hun werkzaamheden geheel 
gebaseerd zijn op vertrouwen. 

"Dat is voor ons vitaal. De dataverzameling is uiteraard aangemeld bij de Registratiekamer. 
Inzagerecht en dergelijke zijn goed geregeld. Alles ligt bij ons ook vast: de bron, verstrek-
kingen en dergelijke. Dat moet wel vanwege de beroepsaansprakelijkheid. De nieuwe privacy-
wet brengt voor ons niet zoveel veranderingen, omdat we de WPR al zeer strikt interpre-
teerden. We zaten dus al aan de veilige kant." (medewerker Barka) 

Barka maakt als informatiebronnen gebruik van de registers van de Kamers van Koophandel 
en van rechtbanken: uitspraken van faillissementen, surseances en dergelijke. De belangrijk-
ste en unieke bron van Barka is echter het bestand van interviews en enquetes. 

"Jaarlijks doen we zo'n 100.000 telefonische onderzoeken. Dat is een heel betrouwbare me-
thode, omdat de mensen die bellen meestal al wat van het bedrijf afweten, de basisinfo, en ze 
bovendien door de hele dag te bellen zeer ervaren zijn.,Uit het aantal werkzame personen bij 
een bedrijf in een bepaalde branche en het aantal m 2  weten we bijvoorbeeld ongeveer de om-
zet. (... ) Daarnaast doen we jaarlijks 400.000 enquetes bij bedrijven. Dat is ondersteunend aan 
de telefoongesprekken. De respons is ver onder de 50%. Toch is voor bedrijven het belang 
om mee te werken fors, want wij geven een lager kredietadvies als we geen informatie over 
een bedrijf hebben. Dus is het voor hen van belang om de info goed op orde te hebben." 
(medewerker Barka) 

Daamaast verwerkt Barka allerlei open bronnen, zoals de pers. En tot slot leveren de eigen 
klanten in veel gevallen een kopie van hun debiteurenbestand aan ons. Met de overheid 
heeft Barka weinig contacten: die sector is voor hen niet erg interessant. 

"We hebben geen overheidsinstanties als vaste klanten, en ook geen afspraken waarbij over-
heidsinstanties structureel onze informatie mogen gebruiken. Er is ook geen overheidsinstan-
tie die ons structureel controleert. Er komen wel incidentele verzoeken, maar die zijn meestal 
macro-economisch van aard. Bepaalde kengetallen van een branche en dergelijke. Heel zelden 
komt de politie informeren. Soms willen die een groep bedrijven uitgelicht zien, zo'n een of 
twee keer per jaar. De politie zou eigenlijk heel effectief lijntjes voor een onderzoek kunnen 
uitzetten op basis van onze informatie." (medewerker Barka) 

Recherchebureaus zien de informatiereus Barka nauwelijks als concurrentie. De bureaus ko-
men ook zelden als klant in beeld. Ook informatie over particulieren is zelden aan de orde. 
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"Wanneer klanten verzoeken om heel uitgebreide informatie over particulieren werken we 
daarvoor samen met een recherchebureau (...). Wij leveren dan hun info aan onze klant, maar 
eigenlijk zijn dat incidenten, dat doen we meer als service aan de klant. 
(...) We willen ons de komende tijd wel meer op de particuliere sector gaan richten. Dat is in 
het kader van de e-commerce: op Internet bieden steeds meer bedrijven producten aan, die 
willen real-time checken of ze wel willen verkopen aan iemand, en of dat per credit card kan 
of per factuur. Daar spelen wij op in. Nee, dat is niet voor het recherchebureau: dat is erg 
traditioneel, wij zijn hi-tech." (medewerker Barka) 

De grotere bedrijven zijn vrijwel allemaal intemationaal georienteerd en ze werken lang niet 
alleen op bedrijven. Ondememingen die (krediet)informatie over particulieren nodig hebben 
kunnen terecht bij diverse grote informatiebureaus, die beschikken over zelf opgebouwde 
databanken met zowel positieve als negatieve referenties over iemands kredietverleden. 
De leden van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) hanteren 
sinds 1993 een gedragscode, waarin men zich conformeen aan de WPR en verbindt aan het 
uitsluitend hanteren van rechtmatig verkregen persoonsgegevens. Adviezen over krediet-
waardigheid worden overigens niet altijd gebaseerd op feitelijke informatie over personen. 
Enkele grotere bedrijven bieden detaillisten een 'Maar terwijl u wacht' service, waarbij de 
winkelier een kopie van een legitimatiebewijs kan faxen van een klant die bijvoorbeeld een 
GSM-abonnement (en dus krediet) wenst. Het bedrijf checkt daarop de postcode van de 
aanvrager tegen een bestand dat gegevens bevat over gemiddelde inkomensklassen in post-
codegebieden, percentage uitkeringen, woonwagenterreinen en dergelijke. Op grond van 
deze algemene profielgegevens gaat er dan een advies retour naar de detaillist. 

• 
Naast de circa twaalf leden van de NVH bestaan er nog tientallen kleinere bureaus, die zich 
deels minder gelegen laten liggen aan gedragsregels en wetgeving. Hier kunnen werkgevers 
terecht voor antecedentenonderzoeken, het napluizen van CV's, verhaalsonderzoeken en 
`speciale onderzoeken' naar `complexe zaken', waarbij 'tot de bodem wordt gegaan'. Het gaat 
dan ondermeer om het achterhalen van vertrokken debiteuren, het doorlichten van perso-
neel, kredietwaardigheid en fraudeonderzoeken. Op basis van verzamelde documentatie kon 
worden vastgesteld dat dergelijke bedrijven hun werkzaamheden al jarenlang uitvoeren, zon-
der POB-nummer, zonder aanmelding bij de Registratiekamer en zonder toezicht of ge-
dragscode.4 5  Klanten zijn voomamelijk advocaten en verzekeringsmaatschappijen, maar ook 
`gewone' werkgevers met twijfels over bijvoorbeeld sollicitanten kunnen er terecht. 

Veel geinterviewde recherchebureaus lieten zich nogal negatief en kritisch uit over informa-
tiebureaus: deze doen volgens hen in menig opzicht hetzelfde soort werk als de recher-
cheurs, maar laten zich daarbij weinig gelegen liggen aan wettelijke beperkingen. Infor-
matiemakelaars' halen uit open en gesloten bronnen allerlei gegevens bijeen, op basis 
waarvan gedetailleerde rapporten over zowel bedrijven als individuele personen worden 
samengesteld. Ook opsporingsinformatie, tot zelfs de zeer vertrouwelijke CID-informatie 
zou op die manier verkrijgbaar zijn. Tijdens de expertmeetings en de interviews werd her-
haaldelijk opgemerkt dat letterlijk alles te koop is, al moet bij gevoelige politie-informatie 
wel worden gerekend met tarieven van ettelijke tienduizenden guldens. Voor bepaalde klan-
ten is geld echter niet een kopzorg. Het zal duidelijk zijn dat de onderzoekers hebben ge-
poogd om dit soort informatiernakelaars zelf te spreken en om bij voorkeur ook jets van die 

45) 	Informatiebureaus hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden formed l geen POB-nurnmer nodig. Dit 
laatste roept bij diverse respondenten de nodige vraagtekens op omdat een aantal van deze informatiebureaus 
nagenoeg dezelfde werkzaamheden verrichten als sommige particuliere recherchebureaus die wel 
vergunningplichtig zijn en zodoende een POB-nummer behoren te hebben. 
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gevoelige koopwaar te kunnen aanschouwen. Dit nu is niet gelukt. Telkens als bij respon-
denten die repten van illegale praktijken bij anderen werd doorgevraagd naar man en paard, 
kwamen er ontwijkende antwoorden of viel er een stilte. We hebben beschrijvingen van 
personen en procedures gekregen en aanwijzingen waar de bureautjes zich zouden bevin-
den.46  Tot een feitelijke verificatie van die beweringen is het echter niet gekomen. Deels is 
dit te verklaren uit het onmiskenbare gegeven dat veel recherchebureaus (volgens onze in-
formatie het merendeel) zelf ook gebruikmaken van informatiebureaus om gegevens boven 
tafel te krijgen die zij zelf niet of slechts met veel moeite zouden kunnen traceren. Deels 
gaat het hierbij om kostenbesparing: de gespecialiseerde informatiebureaus werken sneller en 
uiteindelijk goedkoper. Maar deels gaat het ook om informatie die volgens de reguliere kana-
len niet is te achterhalen. 

Het is dus niet mogelijk om de indruk dat bepaalde informatiebureaus dubieuze praktijken 
zouden hanteren, met concrete bewijzen te onderbouwen. Het onderzoek was hierop dan 
ook niet specifiek gericht. Wel is duidelijk geworden dat ze een rol vervullen in het 
informatiecircuit rond de recherchebureaus. Bij het verkopen van gevoelige gegevens zijn de 
informatiebureaus selectief: er is doorgaans een vaste ldantenkring van afnemers - 
voomamelijk grote bedrijven en recherchebureaus - die de `speciale producten' kunnen 
bestellen. 

De toekomst 
Informatiebureaus die we spraken gaven aan dat hun activiteiten met de nieuwe 
privacywetgeving meer aan banden worden gelegd. Tegelijk wordt er steeds vaker een 
beroep gedaan op de bureaus. De kans dat bureaus dingen doen die niet zijn toegelaten zal 
dan ook in de toekomst groter worden. De bureaus willen zelf de mogelijkheid tot verificatie 
van hun gegevens hebben en vooral toegang tot het GBA. Opsporingsinformatie is, naar 
hun eigen zeggen, voor hen minder interessant. De verwachting is ook dat de 
informatiebureaus in de toekomst werk zullen kwijt raken aan met name de forensic 
accountancy, mede omdat deze sector zich ook met andere diensten bezighoudt zoals 
integriteit en daarmee een breder pakket aan diensten kan leveren. 

3.5 Forensische accountancy 

De forensisch accountant is een specialist die onderzoeken doet: 
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"Op het terrein van: fraude, integriteitvraagstukken, schade- en waardebepaling, witwassen en 
ontnemingen. De taak van de forensisch accountant is cm vanuit zijn financieel-econornische 
en controletechnische achtergrond een bijdrage te leveren aan het vaststellen van de feiten en 
de waarheidsvinding." (Pheijffer, 2000: 11) 

De markt van de forensische accountancy wordt voomamelijk beheerst door een vijftal gro-
te kantoren. Deze markt is in zichzelf al divers: enkele bureaus werken uitsluitend onder ac-
countantsvlag, terwijl andere daamaast ook andere werkzaamheden verrichten. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om adviesactiviteiten: mede hierdoor vallen zij onder een ander normstel- 

49 	In de omgeving van Den Haag bijvoorbeeld zijn wij lange tijd op zoek geweest naar een 
geheimzinnige figuur die er ooit met een waardevol persoonsbestand van een vroegere 
overheidswerkgever vandoor is gegaan en de gegevens daaruit te gelde zou maken. Bedekte 
aanwijzingen van diverse respondenten stelden ons in staat om een persoonsprofiel samen te stellen, 
maar tot een lijfelijke ontmoeting is het niet gekomen. 
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sel. De aard van de deskundigheid verschilt per bedrijf en is mede afhankelijk van de missie 
van de organisatie. Voor enkelen is dat winstmaximalisatie, anderen hebben een interne 
doelstelling: het bedienen van de interne markt van het bedrijf. De accountantsbedrijven die 
op de markt van de forensische accountancy actief zijn, hebben wel een vergunning. Zij 
hebben dit als onderzoeksbureau aangevraagd onder het motto: baat het niet dan schaadt 
het niet. 

"Ik zie geen meerwaarde om die ene fraudeonderzoeker aan een vergunning te koppelen. We 
hebben de vergunning aangevraagd omdat de andere bedrijven het ook deden. Zo hebben we 
elkaar aan een vergunning geholpen, de meerwaarde is er niet. Zodra ik zelfstandig onderzoek 
doe los van onze accountants heb ik dat nodig. En als er een advocaat komt die handig is kan 
hij er naar vragen." (forensisch accountant, tijdens expertmeeting) 

Verschillen tussen forensische accountancy en particuliere recherche 
Er worden verschillen waargenomen tussen de forensische accountancy en de particuliere 
recherchebureaus. Verschillen op het terrein van de uitvoering, speuren naar bewijsmid-
delen, gebruik van andere en meer sporen en beoordeling van de waarde van sporen. Kern 
van het werk van de forensische accountancy en de particuliere recherchebureaus is - naar 
eigen zeggen - gedetailleerd onderzoek doen met als doel waarheidsvinding. Het 
marktsegment is echter anders. Ook zijn er verschillen op het niveau van de personele 
samenstelling waameembaar. De recherchemarkt is nog altijd hoof dzakelijk LBO/M130- 
niveau, terwijl de forensische markt HBO/universitair niveau is. Particuliere recherche-
bureaus zijn van oorsprong niet verbonden aan accountancyorganisaties. De historische 
achtergrond van beide instanties is anders, maar de aard van de werkzaamheden is de 
afgelopen jaren sterk naar elkaar toegegroeid. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een van 
de accountantskantoren een particulier recherchebureau in huis heeft. Tot slot worden er 
ook verschillen in toezicht waargenomen. Toezicht op de forensische accountants vindt•
plaats vanuit de branche zelf onder andere door middel van een eigen tuchtrechtelijk 
systeem. Daamaast vindt in beperkte mate toezicht buiten de branche plaats. Zo kunnen . 
rapporten van forensische accountants naar De Nederlandse Bank worden toegezonden als 
zij voor kleine financiele instellingen werken. De accountants hebben ook een formele 
relatie met de overheid in de vorm van specifieke regelgeving. Voor de particuliere recher-
chebureaus is juridisch toezicht geregeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (PBR). 

De forensische accountancy over de wetgeving 
Van de zijde van de bedrijfsrecherche en forensische accountancy wordt aangegeven hoe 
diffuus in hun ogen de wet- en regelgeving van de particuliere recherchebureaus is. 

"Als een particulier recherchebureau in opdracht van ons werkt, vallen ze onder de afspraken 
die wij met de overheid gemaakt hebben." (forensisch accountant) 

Het vergunningstelsel van het ministerie van Justitie stelt in de opinie van de forensische ac-
countants niet veel voor, en controle is er nauwelijks. Het verplichte jaarverslag is een 
streepjeslijst. "Je kunt je info er niet op kwijt", aldus een forensisch accountant. 
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3.6 Samenvatting 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

. 1. 	Op de markt waarop door private instanties informatie wordt verzameld met 
betrekking tot wetsovertredingen, risico's, schadegevallen en dreigingen van verlies 
of ander nadeel kunnen worden onderscheiden: 

a. Particuliere recherchebureaus (meestal met vergunning; met en zonder 
`speciale diensten', hier werken veel ex-politiemensen). 

b. Informatiebureaus (doorgaans geen vergunning nodig; met en zonder 
buitendienst; met en zonder `speciale diensten'; weinig ex-politiemensen). 

c. Bedrijfsrecherchediensten (werkzaam binnen een bedrijfsmatige organisatie, 
bijvoorbeeld banken, verzekerings- en creditcard-maatschappijen, maar ook 
grote productie- en dienstverlenende bedrijven zoals KLM; mits werkend 
voor een opdrachtgever geen vergunning nodig; veel ex-politiemensen). 47  

d. Forensische financiele dienstverlening (accountancy en dergelijke; 
grotendeels wel vergunninghoudend, hoewel misschien niet nodig; veel 
mensen afkomstig uit politie en justitie). 

2. • 	De samenstelling van deze markt lijkt tamelijk diffuus, voor buitenstaanders maar ook 
voor de meeste betrokkenen zelf. Hoeveel spelers (bedrijven en personen) er zijn is vrij 
lastig vast te stellen, al zijn de `grote jongens' wel duidelijk. Degenen die in het grijz,e of 
zelfs zwarte circuit opereren worden vaak aangeduid als `informatiemakelaars', al is die 
term niet officieel in gebruik voor een bepaalde welomschreven categorie bedrijven. 

47) 	De term `bedrijfsrecherche' wordt in het veld ook gebruikt door recherchebedrijven die zich als 
externe dienstverlener richten op ondernemingen om fraudeonderzoeken en dergelijke te doen. Wij 
kiezen er voor om (analoog aan de wetgeving) de term te reserveren voor rechercheafdelingen die 
binnen een organisatie werken. 
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4. 	Particuliere recherchebureaus nader bekeken 

Dit onderzoek naar particuliere recherchebureaus is, zoals eerder beschreven in paragraaf 
2.2.3, verdeeld in twee fasen. De eerste fase is hiervoor in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde 
gekomen. Daarbij is in de breedte gekeken naar de particuliere recherchesector en de 
aanverwante branches en activiteiten. In dit hoofdstuk komt de tweede fase van het 
onderzoek aan de bod. Daarbij wordt voomamelijk aan de hand van de geho .uden interviews 
ingezoomd op de dagelijkse praktijk, de bestaande meningen en verwachtingen binnen de 
particuliere recherche. 

In de volgende paragraaf wordt eerst een beeld geschetst van de stntctuur en de omzang van deze 
particuliere recherchesector. In de daaropvolgende paragraaf bekijken we de specifieke 
vierkzelden waarop deze branche zich richt en wie de opdrachtgwrs daarvoor zijn. De daarbij 
gehanteerde zierkzajzen en rrrthodieken komen uitgebreid aan .  de orde in paragraaf 4.3. We 
besluiten dit hoof dstuk met een aantal paragrafen waarin we ons richten op: de interne 
frformatiehuishoucling van de particuliere recherchebureaus; de meningen en ervaringen met 
betrekking tot de huidige Teetgesing en het toezicht op deze sector vanuit het ministerie van 
justitie en de politie; de zogenaamde gnjze en irreguliere bureaus binn.en deze branche en tot slot 
meningen met betrekking tot de toekorrst van deze particuliere sector. 

4.1 Structuur en omvang van de markt 

In dit onderzoek hebben wij in totaal tweeendertig particuliere recherchebureaus gesproken. 
Deze bureaus verschillen onderling van elkaar voor wat betreft rechtsvorm, omschrijving, 
personele bezetting, het wel of niet hebben van een vergunning, lidmaatschap van een 
branchevereniging en last but not least de deskundigheid, die vanuit een politiele 
achtergrond of op andere wijze is opgebouwd. 

4.1.1 Rechtsvorm, omschtijving en vergunning 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Wij hebben deze groep verdeeld in vier categorieen, gerelateerd aan het aantal werknemers. 
De eerste groep betreft de zogenoemde `eenmanszaken'. Binnen-deze groep hebben wij in 
totaal twaalf respondenten uitvoerig gesproken. Verscheidene bureaus bleken te werken met 
freelancers. Formeel is men dan een eenmansbedrijf, in de praktijk kan het om tien of zelfs 
meer medewerkers gaan. Het bedrijf in kwestie bekommert zich doorgaans niet om de vraag 
of deze freelancers een vergunning hebben. We zijn voor onze telling afhankelijk van de 
opgave: als men nadrukkelijk deze manier van werken opgeeft telden we het bedrijf als 
eenmansbedrijf, maar er zijn ook bedrijven die al hun los-vaste medewerkers wel in het 
jaarverslag rapporteren. Een aantal bureaus vertelde onverbloemd dat ze het jaarverslag niet 
erg serieus nemen omdat het geen merkbare consequenties heeft. Soms is er ook sprake van 
enige animositeit naar de overheid. Als voorbeeld daarvan kan het volgende citaat dienen. 

"....Het bureau is een eenmanszaak, maar ik maak wel gebruik van losse krachten. Dit staat 
niet op papier. Ik zet niet alles op papier om de simpele reden dat justitie ook niet altijd 
informatie wil geven, dus gaat ook niet alle informatie hun kant op. Het jaarverslag vul ik 
met de natte vinger in...." [Respondent nr. 27]. 
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Onder de tweede onderscheiden groep vallen de bedrijven die uit twee tot vijf werknemers 
bestaan. Binnen deze categoric hebben wij acht respondenten geinterviewd. De derde groep 
(zes tot twintig werknemers) is door zeven respondenten vertegenwoordigd. Binnen de 
vierde en tevens laatste groep (meer dan twintig werknemers) hebben wij in totaal vijf 
vertegenwoordigers c.q. eigenaren gesproken. Het betreft hier een vijftal bedrijven; die 
hebben respectievelijk 25, 30, 45, 46 en 62 werknemers in dienst. Deze grote bedrijven 
hebben vaak meerdere disciplines in huis, hetgeen wil zeggen dat niet alle medewerkers 
particulier rechercheurs zijn. Een tweetal respondenten zegt hierover het volgende: 

cc Wij zijn geen recherchebureau.... Mijn bedrijf bestaat op dit moment uit [veel] 
personeelsleden en omvat vier diensten: [advieswerk, opleidingen, beveiliging en 
bedrijfsrecherche]. Het is onze missie cm schade en schande voor organisaties 
en/of mensen als gevolg van gebeurtenissen op het gebied van security en/of 
safety te voorkomen, te beperken en te beheersen. Wij noemen dit Risk 
Management. Risk Management en daarmee onze diensrverlening is gericht op het 
veiligstellen van de continditeit en integriteit van onze opdrachtgevers." 
[Respondent nr. 4] 

"....De recherchetak bestaat zo'n twee i drie jaar en is nog in ontwikkeling. Het 
gehele bedrijf kent dertig personen als vast personeel en 275 oproepkrachten. Bij 
het recherche onderdeel zijn zo'n tien personen werkzaam; voornamelijk voormalig 
politiemensen (zeven in aantal), die voorheen werkzaam zijn geweest bij de IRT's 
en/of betrokken waren bij de behandeling van [bekende ontvoeringszaken]...." 
[Respondent nr. 29] 

De bedrijven in deze laatste drie categorieen varieren qua rechtsvorm nauwelijks van elkaar. 
Slechts twee bedrijven hebben de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF). Ten 
minste tien bedrijven hadden een BV-structuur. En een aantal bedrijven vallen onder een 
holdingconstructie; een eigenaar van een `bedrijfsrecherchebureau' zegt hierover het 
volgende: 

".... Sinds kort valt mijn bureau samen met drie andere bedrijven onder een 
holding. Deze holding is multidisciplinair gericht. Daarbuiten werken we samen 
met andere recherchebedrijven in het land...." [Respondent nr. 2] 

Binnen de groep respondenten treffen wij een grote variatie aan (bedrijfs)omschrijvingen 
aan. Zo voeren slechts zeven bedrijven expliciet de naam `recherchebureau' en drie bureaus 
noemen zich `cletectivebureau'. Een vijftal ondememingen voert de naam `bedrijfsrecher-
chebureau'. Daarnaast komen we de volgende benamingen tegen: Recherche-adviesbureau; 
particulier beveiligin.gsbureau; bedrijfsrecherche- en organisatiebureau; particulier recher-
chebureau; onderzoeks- en adviesbureau; schade- onderzoeksbureau en bedrijfsrecherche en 
commercieel crimebureau. Een respondent zegt ten aanzien van de omschrijving van zijn 
bedrijf het volgende: 

".... Ik gebruik de term 'onderzoeks- en adviesbureau' omdat dit neutraler is. Je 
kunt je zo beter profileren. In '83 lag de markt gevoeliger dan nu. In Nederland is 
het concept particulier recherchebureau meer geaccepteerd dan in Belgie, mede 
door dit soort keuzes...." [Respondent nr. 21] 

Een andere respondent uit de eerste groep ceenmanszaken', die landelijk bekend staat als 
een detective, is heel expliciet in zijn antwoord op de.vraag naar de omschrijving van zijn 
werkzaamheden: 
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4.1.2 Belangenverenigingen 

Partici.'Vier onderzoeksbureau. 
Stichting Nederlandse Registers voor Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs. 

so) 	American Society for Industrial Security. 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

".....Vroeger was ik burgerinformant, infiltrant en detective. Maar tegenwoordig 
ben ik nog uitsluitend werkzaam als zogenaamd•intermediair...." [Respondent nr. 
6] 

Deze laatste respondent is een van de twee geInterviewden die geen vergunning van het 
ministerie van Justitie had. De overige dertig respondenten hebben allen wel een 
vergunning, voorzien van het P0B 48-nummer. 

Van de tweeendertig geihterviewde respondenten geeft ongeveer de helft aan lid te zijn van 
een of meerdere (inter)nationale belangenverenigingen. Somrnigen daarvan vinden het 
uitermate belangrijk dat de particuliere recherchesector een belangenvereniging heeft. Men 
is er zich wel van bewust dat met het oog op de toekomst er aan de organisatie en inrichting 
van de verenigingen nog het nodige gedaan c.q. verbeterd moet worden. 
Zes respondenten zijn lid van de VPB, zeven respondenten geven aan dat zij (dat wil zeggen 
werknemers van hun bedrijf) geregistreerd staan bij de stichting NEROB 49, drie 
respondenten noemen de intemationale organisatie ASIS 50; sommigen zijn lid van meerdere 
organisaties. Een respondent zegt hierover: 

".... Ik ben lid van de VPB en ben van mening dat je als bedrijfstak georganiseerd 
moet zijn wil je jets kunnen bereiken. De VPB telt ongeveer dertig leden maar die 
hebben met elkaar wel 60- 70% van de markt. De VPB gaat een enquete uitschrijven 
om te achterhalen waarom bedrijven geen lid zijn. Vijf mensen van mijn bedrijf zijn 
ingeschreven in het register van de NEROB. Wil je ingeschreven kunnen worden 
bij de NEROB moet je aan een aantal eisen voldoen. Aangezien het behoorlijk 
prijzig is wil ik eerst bekijken wat de NEROB gaat opleveren voordat er nog meer 
mensen worden ingeschreven...." [Respondent nr. 23] 

Enkelen, met name de grote bedrijven, zijn lid van wereldwijde organisaties zoals de World 
A ssociation of Detectizes, die voor bun werkcontacten en uitstraling van belang worden 
geacht. Een respondent zegt hierover het volgende: 

".... Wij zijn geen lid van de landelijke brancheorganisaties zoals de VPB en 
NEROB. Deze hebben geen toegevoegde waarde voor ons bedrijf. Ze hebben geen 
effect, ze doen niets, en het kost alleen maar geld. Wij zijn wel lid van een aantal 

• 

	

	grote internationale branche- en beroepsverenigingen zoals de American Society 
for Industrial Security...." [Respondent nr. 3] 

De andere helft van onze respondenten geeft aan nergens lid van te zijn. Dit betreft 
doorgaans de kleinere bedrijven, met een uitzondering van een intemationaal werkend 
bedrijf dat er geen meerwaarde in ziet om lid te zijn van een (inter)nationale 
belangenvereniging. Diverse bedrijven geven uiteenlopende redenen aan waarom men geen 
lid van een belangenvereniging is of er sterk aan twijfelt om nog langer lid te blijven. Zo 
wordt er door de eigenaren van twee van de bedrijven, die tot de grootste in Nederland 
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gerekend kunnen worden, het kostenaspect en de uitblijvende meerwaarde van zo'n 
vereniging als reden aangegeven waarom men geen lid is of denkt op te zeggen: 

"....We zijn lid van ASIS, WAD (World Association of Detectives), CII (Council 
for International Investigations). Maar dat zijn eigenlijk nogal Amerikaanse clubs, 
met van die vetleren medailles. En van ACIFE, maar dat ligt op z'n gat, is meer nog 
een gezelligheidsvereniging hier in Nederland.... Met de VPB moeten we op den 
duur wel wat, maar we zijn nog geen lid. Heeft ook met de betaling te maken: we 
zouden (...) eigenlijk voor alle kleintjes gaan meebetalen (bijdrage naar proportie), 
en daar passen we voor...." [Respondent nr. 15] 

"...... Wij zijn op dit moment nog wel aangesloten bij de VPB en NEROB. Echter 
het lidmaatschap van beide brancheorganisaties zal op korte termijn worden 
opgezegd.... Op dit moment ben ik uitermate teleurgesteld over de meerwaarde 
van beide brancheorganisaties. Het heeft geen enkele toegevoegde waarde en kost 
de leden eigenlijk alleen maar geld zonder dat ze daar iets voor terugkrijgen. De 
communicatie binnen NEROB is gewoonweg slecht te noemen...." [Respondent 
nr.4 ] 

De indruk kan worden gewekt dat bier een eenzijdig beeld naar voren komt. We vonden 
echter vrijwel geen respondenten die zich positief uitlieten over brancheorganisaties, maar 
hoorden daarentegen zeer veel kritiek. 

4.1.3 Deskundigheid en politiek achtergrond 

• Als we alle interviewpartners overzien kunnen we de conclusie trekken dat de meerderheid 
van de door ons benaderde bureaus haar deskundigheid vooral ontleent aan het feit dat de 
eigenaren zelf en/of de werknemers in het verleden binnen de politie of een andere 
(bijzondere) opsporingsdienst werkzaam zijn geweest. In totaal gaven 24 respondenten aan 
dat men een of meerdere ex-politiemensen in dienst had. Een van de grootste bedrijven 
heeft ongeveer 90% ex-politiemensen in dienst, de meeste anderen tussen de 15 - 30°k. In 
totaal hebben de door ons geinterviewde bedrijven circa 319 mensen in dienst, waarvan er 
circa 146 afkomstig zijn uit de politie. 51  
Dienders lijken maar zelden te starten als eenmanszaak: ze beginnen samen met collega's of 
stappen in een groot bedrijf. Na zo eerst een tijdje ervaring te hebben opgedaan beginnen 
enkelen `voor zichzelf'. Een van hen zegt hierover het volgende: 

"... . Ik heb in totaal 22 jaar bij de politie gewerkt. Ik heb voornamelijk ervaring 
vanuit de basispolitiezorg en de technische recherchehoek. Ruim zes jaar geleden 
stelde ik mezelf de vraag: wat wil en kan ik nog bij de politie? Deze vraag 
beantwoordde ik uiteindelijk door een overstap te maken naar de particuliere 
recherchesector. Ik begon bij een groter particulier recherchebureau waarvan de 
eigenaar ook een politieachtergrond had. Daar heb ik in totaal drie jaar gewerkt. 
Uiteindelijk heb ik daar na de nodige problemen ontslag genomen en besloot ik 
voor me zelf te gaan beginnen...." [Respondent nr. 1] 

Binnen de groep van respondenten zijn er bureaus waar vrijwel iedereen afkomstig is uit de 
politie; zij onderhouden vaak onderling contact en werken samen. Een tweetal 
respondenten zegt hierover het volgende: 

51) 	De foutmarge bij deze berekening ligt op maximaal 10%. 

Particuliere recherche: werkwijzen en inforrnatiestromen 
Onderzoeksrapportage 
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cc ....Het bedrijf bestaat uit drie personen. Alle drie zijn ex-politiemensen.... Ze 
hebben ruime recherche-ervaring met name op het gebied van observatie, 
pseudokoop en tactische recherche...." [Respondent nr. 5] 

"... .Het bureau bestaat geheel uit politiemensen. Ik ben twee jaar geleden 
begonnen omdat ik mijn buik vol had van recherchewerk op zware georganiseerde 
criminaliteit. Ik heb jaren bij een IRT gewerkt, veel drugsonderzoeken gedaan. (... ) 
Ik werd op een gegeven moment onrustig en besloot voor mezelf te beginnen. 
Daarbij speelde ook een rol dat ik in grote fraudezaken verschillende keren een 
aanbod kreeg van grote bureaus om voor hen te komen werken. Toen dacht ik: dat 
kan ik zelf ook. (...) Oud AT'ers 52  werken graag bij mij. Hoe gaat dat, ze werken 
acht jaar bij zo'n eenheid en dan is het voorbij, maar ze willen niet meer in 
uniform. Die willen recherchewerk blijven doen, of persoonsbeveiliging. Her 
krijgen ze daar de kans voor...." [Respondent nr. 24] 

Ook bij het aanstellen van nieuwe werknemers wordt gezocht naar politiemensen die 
specifieke ervaringen en kwaliteiten `in huis' hebben. Zo eist een bedrijf een minimale 
politie-ervaring van tien jaar van haar sollicitanten. 
Bedrijven die geen voormalige politiemensen in dienst hebben ontlenen hun deskundigheid 
vaak aan ervaring uit de beveiligingswereld en aan opleidingen. Drie bedrijven hebben 
voormalige inlichtingenmensen in dienst. Ook voormalige marechaussees zijn gewlld bij 
recherchebureaus. Een enkele respondent, die naast het beroep van detective ook nog een 
detailhandel heeft, geeft aan dat er in principe geen opleidingen voor dit vak nodig zijn. Zijn 
deskundigheid komt voort uit het goed en logisch kunnen denken, durf en vooral 
mensenkennis. 

4.2 Werkvelden en opdrachtgevers 

In deze paragraaf zullen we op de eerste plaats stilstaan bij het scala aan activiteiten dat 
door particuliere recherchebureaus wordt uitgevoerd. De wijze waarop recherchebureaus 
hun opdrachten krijgen wordt daarna onder de loep genomen. De vraag wie de 
opdrachtgevers zijn is in de daaropvolgende paragraaf beschreven. Daarbij kijken we wat 
explicieter naar de bedrijven, de particulieren en advocaten als opdrachtgevers. We besluiten 
deze paragraaf door een aantal opdrachtgevers zelf aan het woord te laten. 

4.21 Werkvelden 

De respondenten geven aan dat zij een breed scala van activiteiten en soorten opdrachten 
uitvoeren. Een deel van deze opdrachten omvatten rechercheachtige activiteiten, terwijl een 
ander deel van de werkzaamheden daar niet direct mee te maken hebben. Een aantal 
respondenten beschrijft bun werkzaamheden zeer globaal met behulp van termen als: 
'security', calles wat met misdaad te maken heeft' en `waarheidsvinding'. 

".... We zijn een onderzoeks- en adviesbureau en doen drie dingen: het inzichtelijk 
maken van risico's, waarheidsvinding en haalbaarheidsonderzoeken voor reparaties. 
De opdrachten hebben betrekking op bijvoorbeeld grootschalige diefstal, 
verduistering, fraude, afpersing, bedreiging. Het overgrote deel van diefstal heeft 
betrekking op bedrijfsmiddelen of kennis en informatie. We doen ook opdrachten 

52) 	Personen die bij de zogenoemde arrestatieteams van de politie hebben gewerkt. 
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voor particulieren. Dan gaat het met name om bedreigingen. Deze personen zijn 
vaak aan een bedrijf verbonden. Vaak gaat het om gevallen waarbij de politic heeft 
doorverwezen. In dergelijke gevallen wordt er een vooronderzoek naar de 
persoongebonden risico's uitgevoerd waarna er een pakket van maatregelen wordt 
voorgesteld. Bij dit soon zaken wordt vaak contact gezocht met de politic. We 
hebben bijvoorbeeld een zaak gehad waarbij er sprake was van ontvoeringdreiging. 
We wisten dat de politic CID-informatie had. We zijn uiteindelijk naar de politic 
gestapt omdat men graag wade weten wat zij precies wisten...." [Respondent nr. 
13] 

De meest voorkomende werkzaamheden die worden genoemd zijn: fraudeonderzoeken, 
diefstalonderzoeken (zowel in bedrijven als extern), concurrentiebeding, beveiliging en 
preventie in opdracht van het bethijfsleven, maar ook van de overheid inclusief 
bijvoorbeeld rechercheteams. Zaken als alimentatie en overspel worden vooral verricht door 
de kleinere bureaus. Andere soorten onderzoeken die worden genoemd zijn: observatie (is 
natuurlijk een methodiek, maar wordt veel genoemd), antecedenten/referentieonderzoeken, 
informatieonderzoeken, verhaalonderzoek, opsporing vermiste personen, auto's terughalen, 
ontvoeringszaken, afpersingszaken, veiligheidsplannen schrijven, mystery guests, 53  uitke-
ringsonderzoeken en onderzoeken inzake ziekteverzuim, infiltraties, brandonderzoeken, 
archiefonderzoeken, strafrechtelijke onderzoeken, incasso, erfeniskwesties en preventie van 
integriteit en corruptie. Hieronder geven we een vijftal citaten die de grote variatie aan 
werkzaamheden illustreren. 54  

".... We verrichten beveiligingsklussen, adviesklussen, trainingen en opleidingen en 
recherchewerk. Ongeveer een derde deel van het werk zijn rechercheklussen. 
Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld advocatenkantoren, mensen die doorverwezen 
worden door de politic. Dit gebeurt met name in (... )omdat we daar contacten 
hebben gehad met de politic. Maar ook opdrachten voor particulieren, met name 
alimentatiezaken, ontvoeringen van kinderen en verhaalsonderzoeken. We werken 
ook voor justitie, het arrondissement in (... ), maar dat is een 
[Respondent nr. 17] 

".... We hebben, omdat het bedrijf nog niet zolang bestaat en zich nog in de 
opbouwfase bevindt, nog niet zoveel opdrachten verricht maar enkele voorbeelden 
zijn: een onderzoek naar een verdachte van kinderporno die via het werk bestanden 
downloadde; interne diefstallen; adviseringen omdat er geen goede 
veiligheidsplannen voorhanden zijn; kluiskraak met veertig verdachten. We hebben 
uiteindelijk het aantal verdachten terug kunnen brengen tot vier en hebben de zaak 
een week voor dit gesprek overgedragen aan de politic. We hebben er sindsdien 
niets meer van vernomen...." [Respondent nr. 16] 

"... .Van de rechercheopdrachten die we uitvoeren heeft 70% te maken met 
verduistering in dienstbetrekking (art. 223), de overige 30% is: strafrechtzaken zoals 
diefstal en overvallen; civielrecht-zaken zoals onbehoorlijk bestuur en 
sterfhuisconstructies, en observaties...." [Respondent nr. 9] 

53) Een 'mystery guest' is iemand die in opdracht van de directie van bijvoorbeeld een winkelketen of een 
horeCagelegenheid (zoals hotel- en hamburgerketens) vestigingen bezoekt om als `gast' te ervaren hoe de 
kwaliteit van de serviceverlening is. 

54) Door onvolledig cijfermateriaal bij het ministerie is het niet mogelijk een enigszins betrouwbaar lcwantitatief 
overzicht van de categorieen werkzaamheden te geven. 
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".... Ik richt me met name op de midden- en kleinbedrijven. We doen hiervoor 
allerlei soorten onderzoeken: fraudeonderzoeken zoals geld- en goederenstromen; 
concurrentiebeding; arbeidsvreugde; advisering zoals preventieve maatregelen voor 
een aantal multinationals en security managers... ." [Respondent nr. 23] 

Aanverwante werkzaamheden die worden genoemd zijn: advieswerk, crisismanagement, 
risicoanalyses, opleidingen en trainingen, verzekeringen en forensische diensten. In 
somrnige gevallen gaat het om wereldwijd opererende organisaties. 

".... De holding zit in Londen en is opgericht in 1975 door voormalige SAS-operatives. 
In de begintijd richtten we ons met name op ontvoeringen, afpersingen en dergelijke. In 
1.300 van die gevallen hebben we (strategisch geadviseerd'. Dat komt vaak neer op 
onderhandelingen voeren en over reactie adviseren. De tweede lijn wordt gevormd 
door het geven van strategische informatie aangaande risico's, politieke analyses en 
dergelik. Daarvoor zit een club van zo'n dertig analisten in Londen en een netwerk 
van stringers zorgt voor een voortdurend geactualiseerde informatieservice over 120 
landen en driehonderd steden. Wij zorgen ervoor dat een bedrijf dat in bijvoorbeeld 
Algerije of Sierra Leone wll c.q. moet opereren ("essential business"), niet slechts te 
horen krijgt dat het te gevaarlijk is. Een afweging van risico's en bijbehorende 
advisering, desgewenst op maat gesneden. Wij stellen ons genuanceerder op dan 
bijvoorbeeld het State Department. De derde lijn omvat crisismanagement architectuur, 
persoonlijke beveiliging en dergelik. Nederlandse experts adviseren. We leveren zelf 
daartoe geen jerommekes', maar kunnen desgewenst wel bemiddelen bij het ter plaatse 
inhuren van bewapende veiligheidsmensen et cetera." [Respondent nr. 

4.2.2 Het verknjgen van opdrachten 
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Uit de interviews kan tevens worden opgemaakt dat er verschillende wijzen van acquisitie 
worden gehanteerd. Bureaus verksijgen hun ldanten met name door middel van mond tot 
mond redanr, of het zijn `oude klanten'. Ook wordt er door de verschillende bureaus 
geadverteerd in de Gouden Gids en in vaktijdschriften. 

"....0pdrachten komen vooral binnen via mond tot mond reclame en de Gouden 
Gids. Bij particulieren is het effect van mond tot mond vrij klein, die praten er niet 
zo snel over met bekenden, want die komen toch met hun ellende naar je toe. In het 
bedrijfsleven wordt wel wat makkelijker gepraat, daar zie je dat het mond tot mond-
circuit branchegebonden is. Er komt vrij veel werk binnen via advocaten, daar zitten 
vaste klanten bij...." [Repondent nr. 25] 

Andere vormen van acquisitie die zijn genoemd zijn het hebben van een website op Interrzet, 
het doen uitgaan van direct millings gericht op specifieke doelgroepen en doonerzujzing Ian de 
politie naar het bureau. Wat minder voorkomt is het zogenaamde koud acquireren. Hiermee 
wordt becloeld dat er nauwelijks bureaus zijn die contact zoeken met potentiele klanten en 
in een gesprek proberen te verkennen of men jets voor elkaar kan betekenen. 

Dertien bedrijven geven aan dat de politie personen die aangifte kwamen doen heeft 
doorverwezen naar de particuliere sector. Zo wordt er door verschillende respondenten op 
gewezen dat dit doorverwijzen regelmatig voorkomt. Naar hun zeggen kan de politic het 
zelf namelijk allemaal niet meer aan. Ze kunnen niet die aandacht besteden aan bepaalde 
zaken die deze eigenlijk zouden moeten krijgen. In deze leemte kunnen particuliere 
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recherchebureaus voorzien. Twee bedrijven geven aan dat dit laatste slechts een enkele keer 
is gebeurd. Bij schade-expertise is het vrij gebruikelijk om opdrachten via de politie te 
krijgen. 

".... Wat regelmatig gebeurt is dat de politie aangeeft dat zij geen tijd heeft om 
zaken op te pakken. Zo'n ldant komt dan uit eigen initiatief naar ons. Wat minder 
gebeurt is dat de politie rechtstreeks naar ons verwijst. Dit gebeurt wel bijvoorbeeld 
als een agent goede ervaringen heeft met ons... ." [Respondent nr. 19] 

".... Het gebeurt regelmatig, in twintig procent van de gevallen, dat bedrijven 
doorverwezen worden door de politie. Bijvoorbeeld omdat er alleen maar 
vermoedens zijn en dan kan de politie geen onderzoek uit laten voeren. Afhankelijk 
van het resultaat wordt geadviseerd om aangifte te doen. In negenennegentig 
procent van de gevallen gebeurt dit ook. Ik word uiteindelijk niet op de hoogte 
gehouden van de afhandeling van de zaak. In alle andere gevallen vindt private 
justice plaats. Eventueel aangifte doen komt niet ter sprake bij het intake 
gesprek... ." [Respondent nr 23] 

Een deel van de respondenten iciest er bewust voor om bepaalde opdrachten niet aan te 
nemen. Dit heeft deels te maken met de specialisatie van het bedrijf ("Geen incassowerk 
meer") en deels met ervaring opgedaan in het verleden ("Slechte ervaringen met BVD-
achtige zaken"). "Geen zaken voor crimin.elen", zeggen velen; die worden ook we! als 
`dubieuze figuren' omschreven. 

".... Ik heb wel eens opdrachten geweigerd. Een voorbeeld hiervan is het volgende 
verhaal: Een familie uit [... ] heeft mij eens benaderd. Hun kind was veroordeeld en de 
familie wilde mij inhuren om het tegendeel te bewijzen. In dit geval was er maar een 
uitkomst mogelijk en kon er geen objectief onderzoek worden gedaan. Ik heb dit, mede 
omdat de famiLie mij bedreigde, geweigerd. Een ander voorbeeld: Ik kreeg wel eens 
verzoeken om jets uit te zoeken, terwijl ik alleen een telefoonnummer als informatie 
krijg. Deze verzoeken weiger ik, omdat ik meer informatie nodig heb. In het algemeen 
weiger ik echter niet snel een opdracht:. Zolang ze niet schietend achter me aankomen, 
doe ik het...." [Respondent nr. 7] 

Ook zeggen velen niet voor particulieren te werken, al verrichten ze vaak wel particulier 
werk voor bedrijfsmatige klanten en vrienden. Ook worden opdrachten geweigerd vanuit 
een morele achtergrond ("Klanten die me bedreigen daar werk ik niet voor.", "Een 
opdracht om een rechter te gaan volgen heb ik geweigerd" en "Geen opdrachten uit 
wraak"). 

"... .Daarnaast neem ik geen opdrachten van mensen aan die ik niet vertrouw of van 
mensen die paranoia zijn. Ik geef een aantal voorbeelden: Ik werd eens gebeld door een 
homofiele man. Zijn vriend bleek ervan door te zijn gegaan. met een vrouw. De man 
vroeg mij hun adres te achterhalen, omdat hij het huwelijk van die twee stuk wade 
maken. Her ben ik niet op ingegaan. Een ander voorbeeld: Een man belde mij eens op 
met het verzoek voor hem te achterhalen in welk`Blijf van m'n lijf huis' zijn vrouw zat. 
Ik wilde dit niet voor hem uitzoeken en deed slechts wat suggesties in wake woonplaats 
zijn vrouw zou kunnen zitten. De man bleek later naar [... te zijn gegaan, zijn vrouw 
met messteken om het !even te hebben gebracht en zijn kind te hebben ontvoerd. 
FEervan heb ik geleerd nooit meer op zulke vragen te reageren. En een laatste 
voorbeeld: Ik werd eens gebeld door een parandide vrouw waarvan de kinderen waren 
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vermist. De vrouw zei dat ze haar kinderen zag in een tunnel onder de grond bij [... ]. Ik 
zei tegen die vrouw dat de opdracht te moeilijk voor me was...." [Respondent nr. 10] 

Voor weer anderen is het buikgevoel vaak leidend. Grenzen voor acceptatie van opdrachten 
kunnen ook op andere wijzen worden gedefinieerd: "1k doe alles, maar als ze op me 
beginnen te schieten dan stop ik" en "Drugsgerelateerde zaken doe ik niet.". Een enkeling 
gaat bij oud-politiecollega's informeren en wil dan jets horen als "ik zou het niet doen". De 
indruk bestaat wel dat veel eenmansbedrijven uit financiele noodzaak vrijwel alles 
aannemen. 

4.23 De opdrachtgevers 

Uit de gegevens die zijn verzameld tijdens de interviews en uit de andere bronnen zoals de 
jaarverslagen, ontstaat een beeld van de opdrachtgevers van particuliere recherchebureaus. 
Zo blijkt uit de jaarverslagen dat de meeste opdrachten afkomstig zijn van de categorie 
`overige bedrijven'. Hieronder vallen onder andere de winkelbedrijven en telecommunicatie-
maatschappijen. Andere grote opdrachtgevers zijn verzekeringsmaatschappijen, ban.ken, 
particulieren en overheidsinstanties. 55  
Ook uit de interviews blijkt dat het overgrote deel van de klanten afkomstig is uit het 
bedriffilezen. Dit geldt zeker voor de grotere recherchebureaus. Het overgrote deel van de 
bureaus werkt voor bedrijven: dat gold voor 24 van de 32 benaderde respondenten. 
Daamaast geeft een beperkt aantal respondenten expliciet aan voor banken (2), 
verzekeringsmaatschappijen (4) en de transportsector (2) te werken. Een van de 
respondenten geeft aan dat zijn recherchebureau zestig procent van zijn opdrachten krijgt 
van de Nederlandse retailers. 56  

"....De opdrachtgevers komen in eerste instantie voort uit de klantenkring voor 
wie we ook beveiligingsopdrachten verzorgen: voornamelijk grote foodbedrijven, 
een grote bierbrouwer, vervoersbedrijven, winkels, maar ook lokale overheden. Het 
gaat dan om opdrachten en verzoeken als het checken van werknemers op 
nevenactiviteiten, herkomst van inkomsten, onrechtmatig ziekteverzuim, 
fraudezaken en concurrentiebeding...." [Respondent nr. 29] 

"....Ons laboratorium in Londen werkt op geluid en beeld.voor verschillende 
klanten, de omzet is zestig procent overheid, veelal politie. We delen 
politieonderzoeken. Civiel komen we wel voor de rechter, niet strafrechtelijk. In 
Belgie komt het wel voor dat we via de gerechtelijke politie voor onderzoeks-
rechters werken, bijvoorbeeld asset tracing. Daar gaat alles veel makkelijker, de 
rechter kan dat gewoon besluiten. We doen dan niets aan strafrechtelijke 
onderzoeken, maar als uit een civiel onderzoek jets relevants komt kunnen wij we! 
getuigen. Ik heb wel meegemaakt dat een rechter ons liet weten een postbus 
gevonden te hebben in Monaco, die relevant was in een beslagprocedure. Hij had 
geen mogelijkheden, maar wij zitten dan die avond nog in het vliegtuig...." 
[Respondent nr. 12] 

55) Voor veel met name kleinere recherchebureaus zijn andere bureaus in feite de grootste opdrachtgevers: er is in 
deze branche sprake van veel samenwerking en onderaannemen. Hierop wordt nader ingegaan bij het 
onderwerp `samenwerking' in dit hoofdstuk. 

56) Respondent nununer 9. 
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De tweede categoric die wordt genoemd zijn partictdieren. Veertien respondenten geven aan 
in meerdere of mindere mate opdrachten voor particulieren uit te voeren. 

werk in deze opstartfase met name voor particulieren. Dat er veel 
alimentatiekwesties zijn komt door de veranderde wetgeving, daardoor kunnen 
vrouwen nu claimen. Zo'n man heeft echter geen zin om twaalf jaar te betalen als 
hij het idee heeft dat zijn ex er wat bij scharrelt. Dan huurt hij lieve.r voor veel geld 
mij in, dan is hij er in een keer af. Voor dat soon zaken moet je toch eigenlijk wel 
een POB-nummer hebben, dan kun je een verslag maken met je nummer er op en 
kun je als getuige gedagvaard worden. Zo'n justitiepasje geeft toch enig vertrouwen 
bij mensen...." [Respondent nr. 22] 

Een derde belangrijke categoric van opdrachtgevers zijn de ackbcaten. Voor deze 
opdrachtgevers zeggen twaalf bureaus te werken. 

"... .Ik voer ongeveer de helft van de opdrachten uit voor bedrijven en de andere 
helft voor particulieren. Een enkele keer voer ik opdrachten uit voor advocaten. 
Voor het bedrijfsleven zijn het vaak gevallen waarbij een werknemer ervan verdacht 
wordt in de ziektewet bij te klussen. Diefstal in bedrijven komt ook veelvuldig voor. 
De politic heeft geen tijd voor deze zaken of wil zich er gewoonweg niet mee 
bemoeien. Voor particulieren komen alimentatiekwesties veelvuldig voor. Daarnaast 
zijn er veel opdrachten om vermiste persorien op te sporen. Een enkele keer krijgt 
ik vaders die willen laten controleren of bun dochter de kroeg is ingegaan. Ik 
omschrijf mijn opdrachten in het algemeen als 'het randgebied waar de politic 
afhaakt en het voor mij begint'...." [Respondent nr. 7] 

De groep van advocaten kan in twee categorieen worden ingedeeld. De eerste categoric 
wordt gevormd door strafrechtadvocaten. 

".... Ik werk tegenwoordig veel voor advocatenkantoren op strafrechtelijk terrein... ." 
[Respondent nr. 27] 

De tweede groep van advocaten waarvoor regelmatig werk wordt verricht zijn civiel recht 
advocaten. 

"....Ik heb de eerste drie jaar in het bestaan van het bedrijf voornamelijk voor 
particulieren gewerkt. Nu doe ik ook meer werk voor bedrijven, bijvoorbeeld op het 
terrein van onrechtmatig ziekteverzuim. Maar daarnaast doe ik ook veel voor 
particulieren via een advocaat. Het gaat bier meer om civielrechtelijke procedures. 
Ik hou me ook bezig met zaken voor huiseigenaren inzake met betrekking tot 
onderhuur. In dergelijke zaken gebeurt het wel eens dat men er achterkomt dat 
iemand onrechtmatig van de sociale dienst de huur vergoed krijgt terwijl die 
persoon niet op dat adres woont. In deze kwesties adviseer ik de client om de 
sociale dienst bier van op de hoogte te stellen. Ik doe weinig werk voor 

. verzekeraars. Het bedrijf is daarvoor waarschijnlijk te klein...." [Respondent nr. 17] 

Tot slot is er een restcategorie van opdrachtgevers. Hieronder vallen overheden, zoals 
gemeenten, sociale diensten en ministeries, deurwaarders, curatoren, rechters-
commissarissen en onderwijsinstellingen. Veel werk komt echter ook van andere 
recherchebureaus. 

".... We hebben ook klanten bij de overheid, vaak gaat het dan om interne fraude. 
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De Sociale Dienst is een voorbeeld... ." [Respondent nr. 24] 

33] 
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▪ .We werken ook voor de overheid, bijvoorbeeld de gemeente (... ): huisbezoeken 
afleggen voor alle woningbouwverenigingen om illegale onderhuur te constateren. 
Dat onderzoeken we op basis van info van de gemeente. (... ). Maar we 
onderzoeken ook wel interne problemen bij overheidsdiensten... ." [Respondent nr. 

".... We worden in onze professionaliteit serieus genomen, dat merk je bijvoorbeeld in 
rechtszaken. Een rechter die met een rapport van ons wordt geconfronteerd en tegen 
de advocaat zegt: Die mensen bij (... ) hebben echt wel wat anders te doen dan dingen 
over u-w client uit hun duim te zuigen. Wat (... ) op papier zet neem ik vooralsnog 
zonder meer aan'. Ook rechter-comnissarissen en curatoren geven ons wel opdrachten 
zoals onderzoeken naar verhaalsmogelijkheden. Antecedentenonderzoeken voor 
overheden komt zelden voor. Wel gebeurt het dat ministeries ons inschakelen voor 
klussen die ze hun eigen veiligheidsambtenaren niet willen laten uitvoeren. Of nadat 
bijvoorbeeld KPMG is langs geweest, als second opinion... ." [Respondent nr. 15] 

▪ Veel van onze klanten zijn andere recherchebureaus...." [Respondent nr. 14] 

4.24 De opdrachtgevers zelfaan het woord 

In het kader van dit onderzoek is een aantal opdrachtgevers benaderd. Gepoogd is te 
achterhalen waarom een particulier recherchebureau wordt ingehuurd, hoe de samenwerking 
verloopt en hoe recherchebureaus worden beoordeeld. De geinterviewde opdrachtgevers 
zijn te vinden in het bedrijfsleven: de banken, de verzekeringsmaatschappijen en de 
advocatuur, alsmede bij de overheid. Bij de bespreking wordt onderscheid gemaakt tussen 
het bedrijfsleven en de advocatuur. 

Inhuren van particuliere rechercheurs door het bedrijfsleven 
Door de afdelingen bedrijfsrecherche van concerns worden, naast de activiteiten die zij zelf 
ontplooien, ook particuliere recherchebureaus ingehuurd (en daarnaast ook forensische 
accountants). De redenen waarom recherchebureaus worden ingeschakeld verschillen per 
bedrijf. Een aantal bedrijven heeft een eigen onderzoeksafdeling en huurt alleen een bureau 
in als er intern geen capaciteit meer beschikbaar is. In een ander geval wordt voor bijna alle 
technische onderzoeken capaciteit ingehuurd. Ook wordt een extern bureau ingeschakeld 
als er bepaalde expertise gewenst is, zoals voor brandonderzoeken, voertuigcriminaliteit en 
observaties. 

▪ .We besteden wel anderhalf manjaar uit aan particuliere recherchebureaus, dat is 
voordeliger... ." [bedrijfsrechercheur van een verzekeraar, tijdens expertmeeting] 

• .Wij huren bij technische onderzoeken (brand etc.) wel mensen in. Bij 
informatie-uitwisseling met de overheid zitten wij er altijd zelf tussen, dat loopt 
makkelijker... .." [bedrijfsrechercheur van een verzekeraar, tijdens expertmeeting] 

Over het algemeen wordt alleen in zee gegaan met bureaus waar men vertrouwen in heeft 
en die men kent. Er zijn voorbeelden van raamafspraken met enkele particuliere recherche-
bureaus. Bedrijven maken dan gebruik van een vaste groep bureaus die zich onderscheidt 
door de expertise die zij in huis hebben. Het voordeel van het hebben van een vaste pool 
van bureaus is dat zij weten wat de opdrachtgever wil. Ook kennen deze bureaus de proce- 
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dures voor het doen van onderzoeken, zoals die biruien bepaalde branches worden gehan-
teerd. Dient een nieuw bureau zich aan, dan wordt er eerst geinformeerd binnen het veld of 
er iets over dat bureau bekend is. 

In de meeste gevallen worden de recherchebureaus telefonisch ingelicht over de inhoud van 
een opdracht, waama er een schriftelijke opdrachtbevestiging volgt. Aileen in bijzonder in-
gewikkelde zaken wordt er na het telefonisch contact alsnog een bijeenkomst belegd waar 
de zaak wordt doorgesproken. In principe bepaalt de opdrachtgever hierbij welke metho-
de(n) het recherchebureau dient te hanteren. 

Er zijn verschillen waameembaar tussen de opdrachtgevers waar het rapporteren betreft. 
Wil de ene opdrachtgever dat er elke dag wordt teruggekoppeld over een zaak, de ander is 
tevreden met een verslag aan het eind van het onderzoek. Afhankelijk van de complexiteit 
van de zaak kan een aantal momenten worden geprikt om de voortgang van de zaak te 
bespreken. 

De opdrachtgevers waarmee is gesproken zijn erg tevreden over de professionaliteit van de 
bureaus die worden ingehuurd en deel uitmaken van de pool. Dat heeft onder andere te 
maken met het feit dat er alleen in zee wordt gegaan met bureaus die bun naam verdiend 
hebben, en waarmee de opdrachtgever in het verleden ook heeft gewerkt. Daamaast is het 
in het eigen belang van de opdrachtgever dat men integere bureaus in dienst neemt, omdat 
de bureaus in naam van de opdrachtgever handelen. De bureaus weten op bun beurt ook 
dat als zij jets doen dat niet wordt getolereerd door de opdrachtgever, hen dit uiteindelijk de 
reputatie kan kosten. In dergelijke gevallen zullen opdrachtgevers ook zeker van bun net-
werk gebruik maken om de negatieve ervaringen te verspreiden. Zeker voor de grotere re-
cherchebureaus is een goede reputatie van vitaal belang. 

Tussen de bedrijfsrechercheafdelingen van verschillende concerns wordt samengewerkt. De 
behoefte hieraan wordt steeds groter. Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen. Door de 
intemationalisering gebeurt het dat de bedrijfsrecherche van het ene bedrijf met de collega's 
van het andere bedrijf wordt samengevoegd. De ontwikkelingen in de e-commerce spelen 
ook een rol: wanneer een spoor via een buitenlandse provider loopt levert dat voor reguliere 
opsporingsambtenaren vaak problemen op. 

....Wij kunnen dan wel dingen doen, dat geeft de noodzaak tot samenwerking 
aan...." [bedrijfsrechercheur van een bank, tijdens expertmeeting] 

Inhuren van particuliere rechercheurs door de advocatuur 
Wij hebben gesproken met twee civielrecht advocaten en een strafrechtadvocaat. Van de 
civiele advocaten richt een er zich voornamelijk op het bedrijfsleven. Deze persoon heeft 
met name ervaring met het gebruik van informatie, verkregen van recherchebureaus. De 
advocaat heeft zelf geen bureaus ingetuurd. Wel heeft hij in een geval een klant aangeraden 
om het een en ander door een bureau te laten uitzoeken. De andere advocaat werkt met na-
me voor overheidsinstanties. Deze persoon heeft in beperkte mate ervaring met het inhuren 
van en samenwerken met recherchebureaus. Beide advocaten zijn tevreden over de infor-
matie die de recherchebureaus aanleveren. De advocaat die voornamelijk voor het bedrijfs- 
leven werkt, heeft in nog geen enkele zaak informatie die is aangeleverd door een recher-
chebureau niet ingebracht tijdens de zitting. De advocaat die met name voor de overheid 
werkt huurt een bureau in om te achterhalen of het lonend is om een civiele procedure te 
starten. De informatie die wordt achterhaald kan dan eventueel in een mogelijke procedure 
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worden gebruikt. De strafrechtadvocaat geeft aan dat het zeker niet gebruikelijk is om re-
cherchebureaus in te zetten, alleen al vanwege de hoge kosten: alleen gefortuneerde klanten 
kunnen zich dat veroorloven. Hij weet dat andere advocaten er ook wel gebruik van maken, 
maar onder strafrechtadvocaten is het geen issue. 57  Zelf heeft hij drie ervaringen met recher-
chebureaus, maar dat waren telkens nogal a-typische zaken. In principe huurt hij een bureau 
in als dat te pas komt, maar in een geval kwam de client zelf met een prive-detective waar-
over hij in een kroeg iets had gehoord. Het bureau dat de advocaat zelf nu inhuurt betreft 
een man waarvan je op basis van zijn reputatie uit het verleden mag aannemen dat hij het 
klappen van de zweep kent. Met hem heeft hij goede ervaringen. De rechercheur wordt 
vooral ingehuurd om politietrajecten uit te pluizen die de politie geheim wil houden. De 
advocaat gaf hiervan enige voorbeelden die geverifieerd konden worden. 

Het soon zaken waarin een recherchebureau aan de slag gaat draait vrijwel altijd om drugs-
handel, wapenhandel of soortgelijke vormen van zware criminaliteit. Van belang voor het 
welslagen van een opdracht is dan vooral dat de rechercheur van binnenuit weet hoe de 
politie werkt, dus hoe de organisatie van de opsporing in elkaar zit. Daarvoor zijn oud-
politiemensen nodig die `professioneer genoeg zijn om aan de informatie te komen. De 
ingehuurde onderzoeker gaat praten met zijn voormalige collega's en krijgt dan het `echte 
verhaal' te horen. De advocaat geeft aan dat `zijn' rechercheur denkt als een typische poli-
tieman over zijn client, maar dat neemt niet weg dat hij toch alles uitzoekt en secuur rap-
porteert. De raadsman verklaart de noodzaak om dergelijk spitwerk te laten doen uit het 
gegeven dat naar zijn ervaring politie en justitie allerlei geheime trajecten draaien, ook nu 
nog na 'Van Traa', en dat het voor een advocaat vrijwel niet mogelijk is om daar een vinger 
achter te krijgen. Daar heb je dus een "uitzoeker" voor nodig, iemand die ex-collega's kan 
bellen en dan te horen krijgt hoe de zaak in elkaar steekt. Drugscrirninaliteit is een slacht-
offerloos delict, aldus de strafpleiter, dus de politie moet zelf gaan ageren en daarmee begint 
de ellende. Ze gaan werken via geheime diensten en uitlokken, U-bochtconstructies 
bedenken et cetera. In reactie op die "verstiekemisering" van de politie worden advocaten 
gedwongen tot innovatieve methoden om afgeschermde zaken bloot te leggen. Het is er tot 
dusver nog niet van gekomen dat ook misdaadanalyse wordt ingezet, maar dat gaat volgens 
de advocaat beslist gebeuren: er zit nu een zaak aan te komen. Ook dat kan echter steeds 
alleen als de klant geld heeft. 

Inhuren van particuliere rechercheurs door de overheid 
Het Amsterdamse stadsdeel Oud- West liet in 2000 door een particulier recherchebureau een 
onderzoek doen naar vermeend wangedrag bij de sector Stadsdeelwerken. 34 medewerkers 
werden gehoord, waarvan er twaalf een formele berisping kregen. Uiteindelijk leverde het 
onderzoek onvoldoende informatie op om alsnog de politic in te schakelen. "Recentelzjk is 
besloten ombzj fraude die zzel te bev2jzen vas, de sanctie te beperken tot een berisping Duidelijk vas 
dat het perscmeel niet zou accepteren dat de affaire consequenties zou hebben soar de lagere echelons, 
terzajl de leiding vnjuit zou gaan.", aldus berichtgeving in Het Paroo1. 58  

57) 	In overleg met de begeleidingscommissie zijn er niet meer strafrechtadvocaten gelnterviewd, zodat niet bekend 
is hoe vaak andere strafpleiters recherchebureaus inschakelen. We kunnen er evenwel van uitgaan dat dit niet 
frequent en dan nog vrijwel uitsluitend bij vermogende clienten gebeurt. In recent onderzoek naar 
georganiseerde criminaliteit kwam een geval aan het licht waarbij zware criminelen particuliere recherche 
inzetten (WODGonderzoeker, persoonlijke comrnunicatie, januari 2001). Een door ons geinterviewde 
particulier rechercheur gaf uit eigen recente ervaring een voorbeeld van een cocainehandelaar die zich op die 

• 	manier liet beveiligen tegen opsporingsactiviteiten. 
Verlaan (2000). 
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Het verloop van een onderzoek: de casus `diefstal van computers' 
Om duidelijk te maken hoe het in.schakelen van een recherchebureau kan verlopen en wat er 
vervolgens aan acties worden ondemomen, behandelen we een casus wat uitvoeriger die 
tamelijk karakteristiek is voor een `middelzwaar' particulier rechercheonderzoek. 

Casus 1: Diefstal van computers 

Op een dag doet een chauffeur aangifte van diefstal van zijn vrachtwagen vol 
computers. De chauffeur heeft de partij opgehaald uit Engeland en is onder weg naar 
de afleverplaats in het zuiden van Nederland. Net  over de grens met Belgie, is . de  
chauffeur gestopt bij een wegrestaurant en is samen met zijn bijrijder wat gaan eten. 
Als beide personen na een uur terug komen op de parkeerplaats kunnen zij de 
vrachtwagen niet meer vinden. Aangifte wordt gedaan op een Nederlands 
politiebureau vlak bij de Belgische grens. 

De vertegenwoordigers van de verzekeraar en de leverancier van de gestolen waar 
schakelen een particulier recherchebureau in om de zaak te onderzoeken. De 
opdrachtgevers zijn vooral geinteresseerd in de omstandigheden van de diefstal. Dit 
omdat er een luchtje aan de zaak zit. De chauffeur is gestopt bij een wegrestaurant, een 
uur rijden verwijderd van de plaats waar de spullen moesten worden afgeleverd. Dit is 
vreemd, omdat chauffeurs over het algemeen de opdracht hebben om door te rijden en 
niet te stoppen. 

De vertegenwoordiger van de verzekeraar voert over het algemeen zelf de 
onderzoeken uit, daar waar het gaat om documentenonderzoek en het praten met 
betrokkenen. Als het om tactisch werk gaat, zoals observatie en pseudo-koop, wordt 
een recherchebureau ingeschakeld. Een dergelijke situatie doet zich ongeveer drie keer 
per jaar voor. Daarnaast moest voor dat deel van het onderzoek dat in Belgie moest 
worden verricht sowieso een onderzoeksbureau worden ingehuurd. Dit omdat het 
Belgische kantoor van de opdrachtgever geen onderzoeken uitvoert. Er zijn meerdere 
redenen waarom het in deze zaak noodzakelijk is om een collega- bureau in Belgie in te 
schakelen. Het transportbedrijf is een Belgisch bedrijf. De chauffeur en de bijrijder zijn 
beiden woonachtig in Belgie. De laatste reden is dat een deel van het transport via 
Belgie heeft plaatsgevonden. Het recherchebureau gevestigd in Nederland is de partij 
die de contacten onderhoudt met het bureau in Belgie. 

Het Belgische transportbedrijf heeft een contra-expert in de arm genomen. 
Complicerende factor als gevolg hiervan is dat indien vertegenwoordigers van het 
recherchebureau when spreken met de chauffeur of de eigenaar van het bedrijf, dit via 
de contra-expert moet worden geregeld. Deze contra-expert is in principe ook de partij 
die de contacten onderhoudt met de politie in Belgie. 

In Nederland neemt ook het politiekorps alwaar aangifte is gedaan de zaak in 
onderzoek. Door de opdrachtgever is expliciet het verzoek bij het recherchebureau 
neergelegd om contact op te nemen met het politiebureau waar aangifte is gedaan. 
Omdat de rechercheur die verantwoordelijk is voor de zaak op vakantie is, ligt het 
onderzoek bij de politie enige tijd stil. 

• 
Direct nadat de politiemedewerker weer aan het werk is gegaan zijn alle partijen (de 
vertegenwoordiger van de verzekeraar, de benadeelde leverancier, een 
vertegenwoordiger van het recherchebureau en de politiemedewerker) om tafel gaan 
zitten om de zaak af te stemmen. Van de kant van de politic is aangegeven dat er alleen 
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kon worden gepraat over informatie de zaak betreffende. Persooninformatie kon niet 
worden besproken. In de eerste plaats is al het materiaal dat tot dan toe was verzameld 
besproken. Hieruit zijn de vragen die over zijn gebleven en nog moesten worden 
beantwoord, geinventariseerd. 

Daarna is per vraag bekeken wie van de partijen het gemakkelijkst een vraag kon 
beantwoorden. Dit was mede afhankelijk van de trajecten die al liepen en de contacten 
die er al waren. Zo zou de politie proberen te achterhalen of er het een en ander in 
beslag was genomen, terwijl het recherchebureau nog een aantal vragen aan het 
collega- bureau in Belgie zou voorleggen. 

De samenwerking kwam op dit punt tot een voortijdig einde. Aan het eind van deze 
eerste bijeenkomst kwam er namelijk een telefoontje van het KLPD binnen, waaruit 
bleek dat de Belgische politie de zaak had opgelost en een deel van de gestolen partij 
computers weer had teruggevonden. 

4.3 Werkwijze en methodieken 

In deze paragraaf beschrijven wij een aantal zaken die direct te maken hebben met de orga-
nisatie en de uitvoering van de werkzaamheden van particuliere recherchebureaus. We zul-
len eerst beschrijven hoe een gemiddelde opdracht van begin tot eind verloopt. Hierbij zijn 
over het algemeen steeds terugkomende fasen te onderscheiden. Daarbij dient wel te wor-
den opgemerkt dat het verloop van een opdracht c.q. onderzoek sterk afhankelijk is van het 
soort opdracht zoals dit in de hier voorafgaande paragraaf beschreven is. Voor de uit-
voering van zo'n opdracht is het inzetten van bepaalde methodieken noodzakelijk. Wij ge-
ven hieronder een overzicht van de in de breedte ingezette methodieken. Daarbij besteden 
we ook kort aandacht aan wie uiteindelijk de beslissing neemt en de verantwoordelijkheid 
draagt voor inzetten van bepaalde methodieken. We besluiten deze paragraaf met een be-
schrijving van de al dan niet bestaande onderlinge samenwerkingsverbanden tussen parti-
culiere recherchebureaus onderling, en tussen deze sector en andere reguliere (bijzondere)- 
opsporingsinstanties. 

4.3.1 Verloop van een onderzoek 

Circa tweederde van de door ons gesproken respondenten hanteert een bepaalde systema-
tiek in de uitvoering van een opdracht c.q. onderzoek. Hiervoor gaven we al aan dat deze 
uitvoering qua aard en doorlooptijd sterk afhankelijk is van het soon opdracht. Een ali-
mentatiezaak wordt in het algemeen anders en vaak korter uitgevoerd dan een diepgaand 
onderzoek naar interne fraude binnen een groot commercieel bedrijf. In het algemeen is er 
sprake van drie onderzoeksfases. De eerste fase bestaat uit het opdrachtverzoek en het daar-
opvolgende intakegesprek. In de tweede fase wordt het feitelijke onderzoek uitgevoerd. Het 
geheel wordt in de derde fase afgesloten met een mondelinge en/of schriftelijke rapportage. 
Een opdracht start meestal met een verzoek, vaak per telefoon, voor het uitvoeren van een 
onderzoek of de screening van een bepaald persoon. Hierna vindt een soon `intakej-gesprek 
plaats. Dit gesprek wordt gehouden op de locatie van de opdrachtgever, ten kantore van het 
recherchebureau of op neutraal terrein. Deze 'intake' heeft ten doel duidelijkheid en 
overeenstemming te krijgen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het soon 
opdracht, het uiteindelijke doel van het onderzoek, de voorwaarden waaronder het 
onderzoek wordt uitgevoerd en de financiele consequenties van dit alles. Met name de 

52 



ES&E 
Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 

Onderzoeksrapportage 

bureaus die uitsluitend bestaan uit ex-politiemensen hanteren `eigen' geformuleerde 
gedragscodes die tijdens dit gesprek aan de potentiele klant worden voorgelegd. Deze 
gedragscodes omvatten onder andere de (integriteits)kaders waaronder bepaalde 
werkzaamheden al dan niet worden uitgevoerd, zodat daar later geen misverstanden uit 
kunnen voortkomen. Een respondent zegt hierover: 

".... Ik tracht vooraf een goed beeld te krijgen van mijn opdrachtgever. In 
sommige gevallen trek ik op een legale manier de historic van een opdrachtgever 
na. Als ik daarbij ook maar een signaal vanuit bijvoorbeeld de politic krijg dat ik 
niet 'in zee moet gaan' met deze opdrachtgever dan weiger ik resoluut voor hem te 
werken. Als ik bij het intake-gesprek dus de indruk krijg te doen te hebben met een 
dubieus figuur is het gelijk over. Bij het uiteindelijk weigeren van zo'n opdracht heb 
ik al meerdere keren te horen gekregen je wilt toch geld verdienen, waarom doe je 
zo moeilijk?'.... door het integriteitsverhaal hoog te houden straal je dan toch 
betrouwbaarheid uit en doe je uiteindelijk veel meer aan klantenbinding...." 
[Respondent . nr. 2] 

Enkele bedrijven doen, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, enig `antecedentenonderzoek' 
wanneer het een hun onbekende opdrachtgever betreft, via bestaande politiele contacten of 
anderszins. Sommige respondenten geven aan dat in voorkomende gevallen de oud-politie 
collega's benaderd worden en `tussen neus en lippen door' de vraag wordt gesteld of men 
deze of gene in negatieve zin kent. Wordt dit laatste bevestigd, dan is dat voor sornmige 
bureaus direct reden deze opdrachtgever te weigeren. In een enkel geval wordt er ook eerst 
een kort `haalbaarheidsonderzoek' gedaan of een `probleemanalyse' gemaakt. Aan de hand 
van dit `vooronderzoek' wordt besloten of er wel of niet voor deze opdrachtgever gewerkt 
zal worden. Vervolgens wordt vaak een overeenkomst (contract) op papier gezet. Dit ge-
beurt meestal in de vorm van een offerte met een maximumbedrag. In enkele gevallen vra-
gen bureaus vooraf een voorschot. Dit geldt zeker voor particuliere klanten, omdat daar het 
risico van wanbetaling en draagkrachtproblemen groter is dan bij grote opdrachtgevers als 
bedrijven en andere organisaties. Een vertegenwoordiger van een recherchebureau geeft een 
praktijkvoorbeeld van het hierboven beschreven intakegesprek, inclusief een kort 
vooronderzoek voordat er daadwerkelijk aan de opdracht wordt begonnen. 

".... Een toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw heeft een medewerker die regelmatig 
rond een bepaalde periode ziek is. Men vermoedt dat het onterecht is. Er volgt een 
intake gesprek. Tijdens dit gesprek komt ter sprake wat het probleem is, of het 
legitiem is en of de werkgever er alles aan gedaan heeft om de werknemer weer aan 
het werk te krijgen: zijn er gesprekken met de werknemer gevoerd, is de Arbo-
dienst erbij betrokken, enzovoort. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. De 
vraag is vaak of we de werknemer een paar dagen kunnen volgen. Uiteindelijk 
wordt er dus een plan opgesteld om eerst te onderzoeken waar de persoon woont. 
In dit geval was dat vijf hoog, dus is er een auto geplaatst met een camera en werd 
tien dagen lang 24 uur per dag de voordeur in de gaten gehouden. Als daar iets 
structureels uitkomt kan er besloten worden om de persoon alsnog te volgen. Er is 
dus een offerte opgemaakt voor de auto plus camera en analyse van de banden, en 
een stukje volgen. In de offerte staat een globale prijs vermeld met een 
limietbedrag. Dit bedrag wordt niet overschreden zonder overleg met de 
opdrachtgever. Na tekening van akkoord wordt met de opdracht begonnen...." 
[Respondent nr. 17] 

Dan volgt afhankelijk van het soort opdracht de tweede fase, het daadwerkelijke onderzoek. 
In principe worden onderzoeksmethodieken ingezet die ook gebruikelijk zijn bij de reguliere 
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opsporingsinstanties. Dit betekent deskresearch, tactisch onderzoek, bloedonderzoek (enke-
le keren bij letselschade en ongevallenverzekering), sporenonderzoek en dergelijke. Soms 
wordt er eerst een plan van aanpak gemaakt dat met de opdrachtgever wordt doorgespro-
ken. Doorgaans begint het feitelijke onderzoek met enig deskresearch. Veel bedrijven ma-
ken daarbij gebruik van gegevens van de Kamer van Koophandel, maar ook Internet is een 
populair onderzoeksinstrument. Nogal wat bedrijven besteden dit deel uit aan gespeciali-
seerde informatiebureaus, die ook aan `moeilijkere' (dat wil zeggen niet legaal verkregen) 
informatie kunnen komen. Met name moet hierbij gedacht worden aan het verstrekken van 
tenaamstellingen van kentekens en bevolkingsgegevens, maar het kan ook om gegevens 
gaan afkomstig uit besloten databanken. Geen enkele respondent wenste over het verkrijgen 
van deze informatie via deze informatiebureaus inhoudelijke mededelingen te doen. Op 
karakteristieke wijze geeft een respondent aan waarom hij dit niet vertelt. 

"... . Bij het gebrek aan een centraal informatieknooppunt voor particuliere 
recherchebureaus wordt ik nu genoodzaakt deze informatie `te kopen' bij 
zogenaamde informatiebureaus. Ik zal je niet vertellen bij welke bureaus, omdat ik 
het risico niet wil lopen dat dit bureau later wordt aangepakt. Ik zou dan op termijn 
deze bron gaan verliezen en moet weer op zoek naar een ander bureau...." 
[Respondent fir. 1] 

Tijdens het verdere verloop van het onderzoek wordt een scala aan werkzaamheden ver-
richt, afhankelijk van het soort opdracht. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan 
observatiewerkzaamheden, ook al gaat het om een verhoudingsgewijs duur middel dat niet 
altijd en direct resultaten garandeert. Daamaast wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van het 
inzetten van technische middelen zoals van observatiecamera's (video's) en in mindere mate 
van foto's. We kwamen ook enkele gevallen tegen waarbij telefoons werden afgeluisterd en 
microfoons werden geplaatst. Een uitvoerige beschrijving van deze methodieken wordt 
hieronder weergegeven. 

De meeste particuliere recherchebureaus informeren gedurende het onderzoek de opdracht-
gever over de stand van zakerr. Die geschiedt veelal mondeling, maar we spraken ook enkele 
bureaus die desgewenst een geschreven tussenrapportage, soms in de vorm van een zoge-
naamd relaas-verhaal, aan de opdrachtgever overlegden. De meerderheid, ruim tweederde 
van onze respondenten beeindigt bun onderzoekswerkzaamheden door middel van het pre-
senteren van een schriftelijke eindrapportage, doorgaans een schriftelijke samenvatting van 
hetgeen onderzocht en bevonden is. Voormalige politiemensen hanteren vaak de vorm van 
het proces-verbaal en/of houden journaals bij. Aileen een legendarische speurder' 
verklaarde nooit iets op papier te zetten. 

4.3.2 Gehanteerde methodieken 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Binnen de particuliere recherchesector spreekt men van een overkoepelende inzet van de 
gangbare en gebruikelijke `politiemethodieken'. In de dagelijkse praktijk varieert dit van het 
uitsluitend administratief checken van persoonsgegevens en observatiewerkzaamheden tot 
en met het in.zetten van geavanceerde technische hulpmiddelen zoals het plaatsen van 
camera's en het afluisteren van telefoons en ruimtes. Ook tactisch worden de nodige trucs 
uitgehaald, zoals het undercover inzetten van personeel in ondememingen in gevallen van 
fraude en mystery guests die bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening of voedsel onder- 
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zoeken. Over de inzet van onderzoeksmethodieken zegt een respondent van een groot 
bedrijfsrecherchebureau, zelf voormalig politiechef, het volgende: 

"....De slagvaardigheid van de koddebeiers laat beslist te wensen over en dat is wel 
lastig. En fraude heeft natuurlijk helemaal geen prioriteit. Wij doen wel dingen die 
de politie door Van Traa niet meer mag en in zulke gevallen neem ik persoonlijk de 
verantwoordelijkheid. Ik teken daar dan voor. De recherche is nogal benauwd, 
iedereen is pages om over de rode streep te gaan. Bijvoorbeeld een recente 
moordzaak met een verdwenen kind, daar hebben wij informatie verstrekt voordat 
alles formeel rond was. Daarvoor neem ik persoonlijk de verantwoordelijkheid, en 
als het achteraf misgaat dan ontslaan ze me maar. Nou kan ik dat natuurlijk 
makkelijk zeggen, ik zit haast aan m'n pensioen en zing het wel uit. Maar zonder lef 
kom je er niet, en als chef moet je dat tonen...." [Directeur 
bedrijfsrecherchebureau] 

Zoals we al hierboven beschreven wordt door de meeste respondenten gedurende het on-
derzoek deskresearch uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn dat de makkelijk toegankelijke 
open bronnen. Maar ook de semi-open bronnen worden, al dan niet door tussenkomst van 
hierop gespecialiseerde informatiebureaus, geraadpleegd. Een van de open bronnen die 
steeds meer gebruikt wordt is het Internet. Via de digitale snelweg haalt men in toenemende 
mate informatie binnen. Ook grote databanken zoals Lexis-Nexis worden via het Internet 
door enkele grotere bureaus geraadpleegd. Daarnaast zijn databanken als die van de Kamer 
van Koophandel en het faillissementsregister veel gebruikte bronnen. De meeste responden-
ten zijn vaak afhankelijk, voor een goede en snelle uitvoering van hun werkzaamheden, van 
gegevens afkomstig uit de meer gesloten of semi-open bronnen. Een groot aantal respon-
denten spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat zij slechts moeizaam gegevens kunnen 
krijgen door het natrekken van kentekens en gegevens afkomstig uit bijvoorbeeld de bevol-
kingsregisters. Noodgedwongen gaat men dan soms gebruikmaken van een soort U-bocht-
constructie, door vaste contacten binnen het verzekeringswezen aan te boren. Deze k-unnen 
makkelijk en snel op een legale wijze aan kentekengegevens komen. Maar men gaat daarbij 
ook verder, zodanig dat er sprake is van corrumptieve handelingen. 

Meerdere respondenten kwamen met soortgelijke statements, maar niemand was bereid die 
tegenover de interviewer hard te maken. Een andere veel toegepaste methodiek is de 
obseruztie. Naast de statische observatiewerkzaamheden wordt ook veelvuldig het 
verhoudingsgewijs dure dynamisch observeren toegepast. Bij deze werkzaamheden wordt 
veelvuldig gebruikgemaakt van technische middelen. Deze middelen zullen wij verderop 
onder de loep nemen. Personen -worden vaak onopvallend gecontroleerd en deze 
bevindingen worden vastgelegd, om zodoende inzicht te krijgen in bun gedrag. De meer 
statische observatieonderzoeken worden verricht door bijvoorbeeld met behulp van een 
videocamera situaties gedurende een langere periode vast te leggen. Bij de meer dynamisch.e 
observatieonderzoeken wordt de betreffende persoon daadwerkelijk gevolgd en worden zijn 
gedragingen op foto en/of video vastgelegd. Een respondent geeft een voorbeeld van de 
inzet van observatie: 

"....Een werkgever vertrouwt het groot aantal zieluneldingen van een van zijn 
werknemers niet. Er wordt dan heel selectief observatiecapaciteit ingezet. Men rnag 
en kan niet langdurig observeren. De kosten voor een dagdeel observatie 
schommelen toch al gauw rond de fl. 700,-. En zo'n observatie wordt al snel met 
meerdere personen uitgevoerd. Dus dit middel moet je zeer selectief inzetten. Dit is 
natuurlijk anders dan bij observatie door de politie. Daar lcunnen tien mensen 
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gedurende weken op een verdachte werken. Als je dit commercieel zou moeten 
doen kost dit natuurlijk kapitalen...."[Respondent nr. 2] 

Observaties vormen vaak een belangrijk element in de uitvoering van zowel regulier als 
privaatrechtelijk rechercheonderzoek. Zoals we al in paragraaf 4.1 zagen werken er bijzon-
der veel ex-politiemensen in de particuliere recherchesector. Wij hebben een aantal daarvan 
gesproken die in het verleden langdurig bij observatie- en arrestatie-eenheden van de regu-
here politic hebben gewerkt. De opgedane expertise wordt nu dankbaar ingezet voor 
commerciele doeleinden. Zo zijn we kleine particuliere recherchebureaus tegen gekomen die 
voornamelijk observatiewerkzaamheden uitvoeren en vanwege hun specifieke expertise vaak 
worden ingehuurd door andere particuliere bureaus. Het langdurig en stelselmatig ob-
serveren is formeel niet toegestaan. Het vorige citaat geeft blijk van het besef bij de respon-
dent dat stelselmatig observeren formeel is verboden. Maar men kan in sommige onderzoe-
ken niet zonder langdurigere observaties en daar wringt de schoen. Wie controleert de parti-
culler rechercheur op hetgeen hij uitvoert? Een respondent zegt hierover het volgende: 

"... 	voeren zelf onze observaties uit, we maken hiervoor nooit gebniik van 
externe partners.... Maar wat is stelselmatig observeren? Het is maar de vraag wat 
je daar onder moet verstaan. In principe doen wij dat niet. Dat zou ook veel te 
kostbaar voor de klant worden. Onze observatie doen wij doelgericht. Wij gaan 
geen dagen achtereen achter iemand aanrijden...." [Respondent nr. 3] 

Enkele respondenten informeren de plaatselijke politic in het geval zij observatiewerkzaam-
heden in een bepaalde buurt gaan uitvoeren. 59  Dit wordt met name gedaan in die gevallen 
dat er eventueel sprake zou kurmen zijn van een heterdaadsituatie bij een onderzoek naar 
bijvoorbeeld diefstal. In een dergelijk geval wordt de politic vooraf gdnformeerd, zodat 
deze desgewenst in actie kan komen. De betreffende particulier rechercheur kan dan later, 
indien noodzakelijk, als getuige worden opgeroepen door de rechtbank. De meeste 
respondenten melden echter hun voorgenomen observatiewerkzaamheden niet aan. Een van 
hen zegt hierover: 

"....Aanmelden van OT-werk doen we niet; het is afgezien van een keer in Belgie, 
nog niet voorgekomen dat we zijn aangesproken bij het posten. Voor sommige 
zaken moet je haast wel observeren, zoals bij ziektewetfraude. Bij de politic bestaat 
nu behoorlijke frustratie omdat ze alle observatieacties moeten aanmelden. Wij 
hoeven dat niet, het gaat immers alleen om civic! recht.... " [Respondent nr. 24] 

Een derde categoric onderzoeksmethodieken vormt de toepassing van tedmische hulpniddelen 
en -tapassingen. Deze kwamen ook al kort ter sprake bij de inzet van statische en dynamisclae 
observatiewerkzaamheden. Op de eerst plaats moet hier gedacht worden aan het inzetten 
van video- en fotocamera's, maar ook aan het afluisteren van telefoongesprekken en het 
plaatsen van microfoons in ruimtes en het gebruik van zogenoemde peilapparatuur en 
zenderzoekapparatuur. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het initieren van hoogge-
kwalificeerde forensische onderzoeken, zoals bloed- en dactyloscopische onderzoeken. 
De inzet van technische middelen gaat vaak gepaard met een inbreuk op de privacy van 
betrokkenen. Daarom wordt er door sommige respondenten voorzichtig omgegaan met de 

59) 	Er lijkt geen wettelijke verplichting tot aanmelding bij de politic van observatiewerkzaamheden te besuan. De 
Regeling ParticUliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus spreekt weliswaar in artikel 19 over 

• 

	

	afstemming met de politic, maar dit heeft expliciet betrekking op "beveiligingswerkzaamheden" door een 
"beveiligingsorganisatie". 
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inzet van deze middelen. Formeel moet van de inzet van bepaalde middelen melding 
worden gemaakt bij de Registratiekamer. Een vertegenwoordiger van een groot particulier 
recherchebureau zegt hierover: 

"... .De inzet van camera's moet je melden aan de Registratiekamers°: de reden, waar, 
door wie. Wij zijn bijzonder huiverig voor het inzetten van digitale apparatuur vanwege 
de mogelijkheid van manipulatie. Wij werken daarom nog altijd met analoge spullen. 
Het komt echter nog steeds wel voor dat de middelen die we inzetten in bepaalde 
situaties worden beoordeeld als te zwaar, zoals een tap op een bedrijfstelefooncentrale. 
Daarmee wordt het bewijs onrechtmatig verkregen, maar evengoed kan een rechter clan 
nog zeggen: gezien de ernst van het feit laat ik de verkregen informatie toch meewegen 
in het oordeel...." [Respondent nr. 15] 

Het gebruikmaken van videocamera's en geavanceerde fotoapparatuur wordt door de mees-
te bureau als een vanzelfsprekend middel gezien. Bepaalde situaties vastgelegd op foto of 
videofilm leveren in veel onderzoeken het laatste stukje bewijsvoering dat doorslaggevend 
blijkt. Een vertegenwoordiger van een van de grotere recherchebureaus geeft een typerend 
voorbeeld hiervan: 

"... .Bij de inzet van foto- en videotechnieken geeft de opdrachtgever vaak de 
voorkeur aan een video en het liefst ook nog in kleur. Video spreekt meer tot de 
verbeelding dan foto's. Bijvoorbeeld bij een zaak van iemand die zegt slechte 
knieen te hebben maar onderwijl uit een zijspancrossmotor hangt. En op de 
controle met krukken verschijnt. In dergelijke gevallen zijn videobeelden 
sprekender. Voor de observatie van mensen hebben we speciale apparatuur 
ontwikkeld. Zoals een rugzak waarin in de band een camera is 
geplaatst...."[Respondent nr. 21] 

Over het inzetten en plaatsen van afluisterapparatuur 61 en zenders alsmede het afluisteren 
van telefoongesprekken wordt over het algemeen geheimzinniger gedaan, omdat dit nog 
veel meer ingrijpt op de privacy van mensen. Zo vertelt een respondent 62  dat diens bedrijf 
afluisterapparatuur in bezit heeft, maar deze maar in beperkte mate inzet: het moet een 
legitiem doe! dienen. Als voorbeeld gaf deze respondent het geval waarin een werknemer 
verdacht werd van het lekken van informatie naar een concurrent. Dit kon alleen bewezen 
worden door het plaatsen van microfoons. Andere respondenten kwamen met soortgelijke 
verhalen, ook al doen ze het naar eigen zeggen zelf niet. Een eigenaar van een eenmanszaak 
zegt hierover: 

".... Afluisterapparatuur installeren doe ik niet, al zijn er collega's die het we! 
doen..... Er was een bedrijf dat bezig was geweest met afluisterapparatuur, vlak 
voor de nieuwe wetgeving, maar ze kregen evengoed wel een vergunning; dat 
afluisteren was nooit bewezen in de rechtbank. Van anderen is het ook voor de 

60) Uit navraag bij de Registratiekamer bleek dat, in het geval digitale camera's geplaatst worden, hiervan 
inderdaad melding moet worden gemaakt bij de Registratiekamer. 

61) Om bier toch wat duidelijkheid te scheppen: art. 139a Sr. houdt in dat het met een technisch hulpmiddel 
opzettelijk opnemen of afluisteren van gesprekken in een woning, besloten lokaal of erf strafbaar is, tenzij men 
zelf deelneemt aan het gesprek of toestemming heeft van een deelnemer. Art. 13913 bepaalt hetzelfde voor 
gesprekken elders dan in een woning et cetera, zij het dat de strafdreiging daarbij.lager is. Art. 139e bepaalt dat 
ook het in bezit hebben en doorgeven van op die manier wederrechtelijk vastgelegde gesprekken strafbaar is. 
Dit maakt dat het vrijwel altijd illegaal is om zich als particulier aan afluisteren te wagen, of om gebruik te 

• 	maken van de resultaten van dergelijke acties. 
Respondent nummer 17. 
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politie duidelijk dat ze betrokken zijn bij twijfelachtige activiteiten, maar zolang dat 
niet tot rechtszaken leidt gebeurt er niets. Het risico daarvan is wel dat je zoiets 
kunt gaan krijgen als met sporters: als je geen doping gebruikt kun je niet meer 
meekomen...... De resultaten van afluisteren vallen vaak tegen. Als er iemand voor 
belt, en dat gebeurt wel, dan geef ik ze het adres waar ze het spul lcunnen 
krijgen... ." [Respondent nr. 25] 

Dat er in bepaalde onderzoeken alles uit de (technische onderzoeks-) kast gehaald wordt om 
te bewijzen dat er sprake is van fraude illustreert een inmiddels bekend geworden voorbeeld 
van een tandarts die een groot bedrag aan verzekeringspenningen dacht op te strijken. Een 
van onze respondenten verhaalde uit zijn onderzoek: 

....Zo is er bijvoorbeeld een zaak waarbij een tandarts een stuk van zijn vinger is kwijt 
geraakt. Dit is vlak bij Leuven gebeurd. Daar zit een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in 
het aannaaien van vingers en dergelijke. Toevallig bleek dat deze meneer ook in de tijd 
voorafgaande aan het ongeluk een aantal polissen had afgesloten waardoor er bij een 
dergelijk ongeval veel geld zou vrijkomen. Ik handel in opdracht van de 
verzekeringsmaatschappijen waar deze meneer zijn verzekeringen had afgesloten. 
Waarschijnlijk heeft de tandarts zijn vinger plaatselijk verdoofd en eraf gesneden. Het 
bloed op het stuur van de auto is in een laboratorium onderzocht op sporen van 
verdovingsmiddelen. Die zijn in de vorm van lidociine aangetroffen. Nu vindt er nog 
een onderzoek plaats door een plastisch chirurg, patholoog-anatoom en TNO. 
Aangezien het inhuren van deskundigen als TNO financiele consequenties heeft gaat 
dit in overleg met de opdrachtgevers...." [Respondent nr. 21] 

De groeiende betekenis van computers en nieuwe media hebben ook de recherchebranche niet 
onberoerd gelaten. Zo interviewden we een jong bedrijf, opgericht door enkele specialisten in 
forensisch onderzoek in een digitale omgeving (respondent 32). Deze ondememers deden er-
varing op in de reguliere opsporing alvorens voor zichzelf te beginnen. Samen met ruim een 
dozijn studenten die in deeltijd werken verrichten ze advies- en onderzoekswerk voor het be-
drijfsleven (ca 40%)en de overheid (60%). Op middelbare scholen speuren ze naar kinderporno 
op computers, terwijl interregionale rechercheteams worden geholpen met de beveiliging van 
hun systemen. Een probleem is dat ze vanwe .ge  hun tuiieke dienstverlening al meermalen door 
beide partijen in een strafzaak voor ondersteuning zijn benaderd. De directie van het jonge be-
drijf beraadt zich nog over de noodzaak van het aanvragen van een POB-nummer. 

Naast bovengenoemde technieken wordt in een enkel geval zelfs gebruikgemaakt van 
technieken zoals infikratie. Deze respondent werkt onder andere voor een groot Brits 
recherchebureau dat voomamelijk uit ex-medewerkers van Scotland Yard en Britse geheime 
diensten bestaat en ook in Nederland actief is. Voor dit bureau bereidde hij onder meer in 
Duitsland een undercover- actie voor. Daamaast maakte dit bureau ook gebruik van tipgevers. 
Over het gebruik daarvan wordt binnen de branche wisselend gedacht. Sommige respondenten 
werken niet met tipgevers, maar anderen juist veelvuldig. Dat men in sommige gevallen 
argwanend is om met tipgevers te werken illustreert het volgende voorbeeld: 

".... Het bedrijf maakt geen of nauwelijks gebruik van tipgevers. Wij hebben dit ooit 
eens gedaan. Er was een inbraak waarbij ontzettend veel antiek gestolen was. De daders 
waren al gepalct, maar niet alle buit was teruggevonden. Wij zijn deze uiteindelijk op het 
spoor gekomen via een tipgever die voor 40.000 gulden spullen terug wilde brengen. Er 
is een afspraak gemaakt met deze persoon in een hotel in Amsterdam. Wij waren met 
drie mensen, de tegenpartij op zijn minst met zes. Een van de vervelende kanten van 
een afspraak in Amsterdam is dat je er gem kant op kan. Het is uiteindelijk wel goed 
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gekomen, maar we knepen hem wel. De tegenpartij heeft zich wel aan de afspraken 
gehouden. Maar dit is wel de eerste en laatste keer geweest dat wij met tipgevers hebben 
gewerkt zonder inschakeling van de politie. Groot nadeel van het werken met tipgevers 
is dat de betaling zwart is en dus niet aan de belasting kan worden doorgegeven. 
Vandaar dat dit soon contacten via de politie, met name de CID loopt... ." 
[Respondent nr. 21] 

Dat tipgevers en informanten meestal zwart betaald worden is een feit. Volgens sommige 
respondenten is daar in de regelgeving geen rekening mee gehouden. Daar moet volgens 
hen eigenlijk jets over worden afgesproken, omdat dit in de huidige situatie niet aan de 
belastingdienst te verkopen is. 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat de inzet van bepaalde onderzoeksme- 
thodieken in de eerste plaats door henzelf bepaald wordt. Dit geldt vooral voor de een-
manszaken. Len vaak gehoorde opmerking daarbij is dat 'de klant er toch niets van af weet' 
en dat dit daarom het best door de rechercheur zelf kan worden beslist. De wat grotere bu- 
reaus stellen zich wat dit laatste betreft subtieler op. Deze doen dit vaak in nauw en 

b
aoed 

overleg met de klant, zodat deze later niet voor verrassingen komt te staan. Het gebnlik van 
bepaalde methodieken hangt zoals eerder al aangegeven af van de opdracht. Vaak wordt 
voor een methode gekozen die het meest effectief en het minst zichtbaar is. Veel particu-
here klanten willen graag weten welke methoden worden ingezet. Bedrijven staan over het 
algemeen onverschilliger tegenover de gebruikte methodiek; men ziet de door hun inae-
schakelde recherchebureaus als deskundig en professioneel, zodat men zich niet hoeft te 
bekommeren over de gehanteerde methodieken. Andere bedrijven staan echter veel kriti-
scher tegenover het inzetten van bepaalde methodieken, met name wanneer dit grote finan-
ciele consequenties voor de klant kan hebben. 

4.3.3 Interne- en externe samenwerkingsverbanden 

Meer dan tweederde van de geinterviewde recherchebureaus geeft aan stelselmatig samen te 
werken met andere recherchebureaus. Gemakshalve noemen we dit de onderlinge interne 
samenwerkingsverbanden. Er worden tal van redenen genoemd waarom er samengewerkt 
wordt. Soms betreft het een gebrek aan expertise, in andere gevallen is het puur een 
capaciteitsgebrek. Len voordeel heeft het samenwerken: men is verzekerd van een bepaalde 
omzet. Len enkeling werkt alleen samen op intemationaal vlak. Men maakt zich dan 
doorgaans niet meer druk over de precieze handelswijze van de buitenlandse partner: "dat is 
bun wetgeving, hoe ze het doen interesseert me niet". Een vertegenwoordiger 63  van een van 
de grootste recherchebureaus zegt hierover: "Als opdrachten aan het buitenland worden 
uitbesteed, dan maakt het voor mij niet uit hoe opdrachten worden uitgevoerd. Als ze maar 
uitgevoerd worden... .". Het samenwerken met buitenlandse recherchebureaus kent nog een 
andere nadelige kant: er wordt vaker op basis van no cure no pay gewerkt, hetgeen soms 
betalingsproblemen oplevert. 
Een aantal bureaus maakt structureel gebruik van inforrnatiebureaus. Deze 
informatiebureaus spelen in sommige gevallen ook potentiele opdrachten door naar 
bepaalde recherchebureaus. Een respondent van een onderzoeks- en adviesbureau zegt 
hierover het volgende: 

63) 	Respondent nununer 19. 
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"....De realiteit is dat er vijf zes grote recherchebureaus zijn en de kleintjes zullen 
nooit aan alle eisen kunnen voldoen... .Er zijn bureaus, eenmanszaken, die kunnen 
gewoon niet schrijven. Wij zeiden: `ga maar gewoon doen waar je goed in bent en 
maak aantekeningen, daar maken wij dan een mooi rapport van'. We gaan ook wel 
mee met zulke bureaus voor de presentatie, acquisitie.... Wat wel gebeurt is dat 
`respectabele' bureaus anderen inhuren voor het `linke' werk. Wij kopen ook wel 
dingen in, bijvoorbeeld van informatiebureaus die beschikken over databases. 
Neem bijvoorbeeld kentekens, dat kan nu niet meer zoals vroeger. Maar verbieden 
is hypocriet, zonder kentekens kan je eigenlijk niet werken... ." [Respondent nr. 14] 

Er zijn meerdere duidelijke netwerken van recherchebureaus aangetroffen, die stelselmatig 
samenwerken aan opdrachten. Doorgaans heeft ieder daarin een specialisatie: zo zijn er 
bureaus die voor veel andere bureaus het observatiewerk doen, anderen leveren technische 
dienstverlening zoals forensische deskundigheid of elektronische middelen. Onder andere 
om de kosten te drukken wordt vaak een regionale werkverdeling getroffen. Er zijn parti-
culiere onderzoeksbureaus die bewust uitsluitend uit voormalige politiemensen bestaan en 
als zodanig deel uitmaken van een informeel maar hecht netwerk. Ook kwamen we een spe-
cifiek netwerk tegen van oud-politiemensen die een gemeenschappelijk verleden hebben in 
het werken in grote rechercheteams. Deze bureaus werken onderling samen in een soon 
maatschapsconstructie. Aan deze samenwerking ligt een eigen gedragscode ten grondslag: 
men maakt onderling afspraken over prijzen en integriteitkwesties. Er bestaat een hecht 
vertrouwen in elkaar als integere ex-politiemensen. Een ander, kleiner netwerk maakt ge-
bruik van contacten die stammen uit een gemeenschappelijk verleden in de vaderlandse 
inlichtingenwereld. Er zijn ook bedrijven die nadrukkelijk stellen dat ze bewust niet sa-
menwerken met de concurrentie. Hierbij gaat het vaak om eenrnanszaken. 

Naast bovengenoemde interne samenwerkingsverbanden komen we ook de externe samen-
werkingsverbanden tegen tussen particuliere recherchebureaus en andere organisaties zoals 
de politie, Koninklijke marechaussee, gemeenten en de rijksoverheid. Ruim eenderde van de 
bureaus geeft aan dat er contacten bestaan met de politie. Deze contacten bestaan ten dele 
slechts uit het informeren van de autoriteiten over bepaalde zaken, maar anderzijds is er ook 
sprake van daadwerkelijke samenwerking. In de praktijk van particuliere recherchebureaus 
gebeurt het regelmatig dat er informatie wordt doorgesluisd naar de politie, maar doorgaans 
lu-ijgt men hier geen informatie voor terug. Dit laatste is vaak sterk afhankelijk van de indi-
viduele opsporingsambtenaar en van de relatie die door de jaren heen is opgebouwd tussen 
het particulier recherchebureau en de politie. Een respondent die al vele jaren in het vak zit 
zegt over zijn relatie met opsporingsautoriteiten het volgende: 

"....De relatie met andere opsporingsinstanties is goed. We hebben contact met 
bijvoorbeeld de politie. Er wordt dan wel voor gewaakt dat het voor de buitenwereld 
niet direct inzichtelijk is dat een particulier recherchebureau met de politie . 
`samenwerke. Er is ook geen sprake van echte samenwerking maar eerder van een soon 
van bemiddeling. Zolang dergelijke contacten maar integer gebeuren dan hebben zij 
daar geen probleem mee. Natuurlijk brengt dit op sommige momenten wel 
spanningsvelden met zich mee...." [Respondent nr. 3] 

Er zijn eenmanszaken die alleen voor politic en justitie werken en in feite beroepsinfor-
manten zijn met een POB-nummer. Ook andere respondenten hebben regelmatig contact 
met hun oud-collega's die werkzaam zijn bij de Criminele Inlichtingendienst van de politie. 
Enkelen daarvan staan ook ingeschreven als officiele informant. Een van deze informanten 
vend& ons aan zijn CID-runners alle zaken mee te delen die voor hen van belang kunnen 
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zijn. Het komt ook wel voor dat de politie toegang krijgt tot de operationele bestanden van 
- zijn bureau, wanneer medewerkers bijvoorbeeld juist in een gebied hebben gewerkt waar 
een ernstig delict heeft plaatsgevonden. De betreffende informant ontvangt hiervoor geen 
financiele vergoeding, maar werkt op die manier aan een goede verstandhouding. 

In enkele gevallen is er sprake van een goede, maar toch moeizame samenwerking met de 
politie. Zo vertelde de eigenaar van een recherchebureau ons hoe hij met de politic 
afspraken had gemaakt om iemand te interviewen, terwijl gelijktijdig de betreffende persoon 
`getape werd door de politie. Deze afspraak werd gemaakt om te kijken of de verdachte 
naar aanleiding van het interview bepaalde zaken over de telefoon zou gaan zeggen. 64 Ook 
kwamen we enkele gevallen tegen waarbij zelfs apparatuur en vervoermiddelen aan de 
politie verhuurd zouden worden. Dit zijn echter duidelijk uitzonderingen. Een respondent 
vertelt hierover het volgende: 

"... .We hebben veel apparatuur en verhuren ook spullen aan de politie. Het 
nieuwste snufje is een observatie- auto die gemakkelijk aan de omstandigheden kin 
worden aangepast...." [Respondent nr. 9] 

Daarnaast komen we zaken tegen waarbij sprake is van een vorm van samenwerking, waar-
bij de politic in het verleden in eerste instantie een zaak heeft opgepakt, die in een later sta-
dium wordt doorgesproken met een particulier recherchebureau dat de zaak overneemt c.q. 
voortzet. Het omgekeerde komt ook regelmatig voor: een zaak is door een particulier re-
cherchebureau voorbereid en wordt op een gegeven moment overgedragen aan de politic 
voor de verdere strafrechtelijke afhandeling. Dit laatste loopt echter niet altijd vlekkeloos. 
Een respondent zegt hierover het volgende: 

".... Als er wordt samengewerkt met de politie dan is dit onder regie van de politic, 
maar betaald door de opdrachtgever. Er wordt niet veel samengewerkt, maar daar 
waar samengewerkt wordt verloopt dit wel goed. Het contact verloopt 
problematischer daar waar zaken overgedragen worden aan de politie. Die doen 
vaak niks met deze zaken. De overname van zaken is vaak afhankelijk van de 
kwaliteit van het werk. Bij de overdracht van een zaak probeert men wel met de 
juiste persoon om tafel te zitten. Soms gebeurt dat, maar vaak geldt ook dat de 
politie geen tijd heeft...." [Respondent nr. 19] 

Over het aantal zaken waarbij op deze wijze wordt samengewerkt is geen uitsluitsel te 
krijgen, maar u.it hetgeen in de interviews is gemeld leiden wij af dat het jaarlijks om hooguit 
twee dozijn zaken gaat. De schade-expertisezaken zijn hierin niet meegeteld, want hierin is 
samenwerking eerder regel dan uitzondering. 
Veel respondenten vertellen ons dat ze door de politic vaak niet serieus worden genomen. 
De politic is achterdochtig: dat heeft vaak met subtiele dingen te maken. Sommige respon-
denten wijzen op het feit dat zij verhoudingsgewijs meer geld verdienen dan de reguliere 
politic, terwijl ze op veel vlakken hetzelfde soon werk doen. Dit geldt ook voor de secun-
daire arbeidsomstandigheden. De grote bureaus zorgen er voor dat hun mensen voorzien 
zijn van goede auto's, telefoons en andere noodzakelijke middelen voor de professionele 
uitvoering van hun werk. Het gros van de respondenten is van mening dat op het vlak van 
de samenwerking met andere opsporingsautoriteiten er nog veel verbeterd kin worden. 

Respondent nummer 21. 

61 



ES8tE Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

"....De arrogantie van de overheid druipt er soms echt vanaf. Wij krijgen te maken 
met mensen die in drugs handelen, weten op den duur precies hoe de lijnen lopen, 
met wie die gasten op de luchthaven zaken doen. Zulke info willen we best kwijt, 
maar dan graag wat overleg. Het gaat ook wel eens anders. We informeren dus vaak 
tevoren voor we een lease-auto terughalen of we bij zo'n persoon gevaar te duchten 
hebben, vuurwapens. We krijgen dan een enkele keer zelfs een wagen mee van de 
politie: het ligt helemaal aan de pet. Ze willen vaak wel informatie van ons, maar er 
kan nooit wat terug. Wij willen alleen netjes ons werk doen, zo'n auto terughalen 
zonder dat er op ons geschoten wordt. Voor zo'n stukje blik, dat is nooit 
mensenlevens waard. Maar we krijgen dan toch geen indicatie van risico. De politie 
werkt dan gewoon tegen. Toch blijven we het wel melden, de informatie die echt 
naar de politie moet omdat het ernstig is... ." [Respondent nr. 11] 

Sornmige respondenten geven aan dat ze uit pure frustratie en teleurstelling gestopt zijn met 
hun pogingen om met de politie samen te werken. De oorzaak hiervan ligt veelal in het feit 
dat men in het verleden vaak goede informatie aan de politie zegt te hebben verstrekt, maar 
dat daar uiteindelijk toch niets mee wordt gedaan. Zij voegen daar aan toe dat naar hun 
mening het beste middel voor controle en handhaving samenwerkin.g tussen de publieke en 
private sector is. 

4.3.4 Afhandeling en opslag van zaken 

De meeste bureaus laten de oplossing van het merendeel van de zaken over aan de op-
drachtgever, die het intern afhandelt. Er worden wel zaken overgedragen aan het openbaar 
ministerie: tweederde van de bedrijven levert op die manier wel eens zaken aan, meestal 
doordat men aangifte doet. 

....0pdrachtgevers wensen vaak de vuile was niet buiten te hangen. Met andere 
woorden als uit onderzoek blijkt dat er gefraudeerd is binnen het bedrijf wll men dit 
vaak binnenshuis afhandelen. 1k adviseer altijd aangifte te doen bij de politie. Daar gaat 
dan een veel betere preventieve werking van uit. Toch zijn er ook genoeg zaken 
geweest die door ons onderzoekuiteindelijk bij de rechter terecht zijn gekomen. Maar 
dit is helaas nog niet in de meeste gevallen het geval...." [Respondent nr. 2] 

Sommige bureaus zijn er in gespecialiseerd om in opdracht van bedrijven aangifte te doen 
bij politie en justitie. Het betreft in deze gevallen meestal fraudezaken, die volgens deze 
respondenten door de politie nogal eens snel worden afgedaan met de opmerking dat het 
hier om een civielrechtelijk geval gaat. Volgens enkele geInterviewden ontbreekt het de 
politie bij de beoordeling van fraudezaken vaak aan inhoudelijke wetskennis. Men ziet dit 
zelfs op het niveau van hulpofficieren van justitie. 

Bij het constateren van strafrechtelijke feiten moeten particulier rechercheurs hiervan for-
meel melding maken. Maar in veel gevallen wordt dit niet gedaan omdat de klant er niet bij 
gebaat is: men meent dat strafbare feiten melden bij de opsporingsautoriteiten de bestaande 
problemen in sommige gevallen zelfs groter kan maken. Respondenten wijzen hun klanten 
wel op de verplichting dat een misdrijf bij de politie gemeld moet worden, mar daarrnee is 
in de meeste gevallen voor hen de kous af. 

Met betrekking tot de administratieve afwikkeling van een onderzoek worden diverse werk-
wijzen geopperd. Zo hebben de grotere recherchebureaus doorgaans een professionele ad- 
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ministratie. Kleinere bedrijven hebben "... .een PC met een goed wachtwoord... .". Tien 
bedrijven geven aan dat hun bestand is aangemeld bij de Registratiekamer. In een aantal 
gevallen wordt aangegeven dat men niets opslaat, omdat het dossier na afhandeling van de 
zaak wordt vemietigd. Enkele bedrijven, waaronder tamelijk grote, geven aan dat ze na het 
voltooien van een klus alle zaak- en persoonsinformatie vemietigen en daarom niets bij de 
Registratiekamer hebben aangemeld. Vrijwel geen enkel bedrijf verstrekt informatie afkom-
stig uit zaken dan na overleg met de ldant. Een bedrijf geeft aan alleen informatie te leveren 
"als het maatschappelijk belang dit noodzakelijk maakt". 

4.4 Informatieuitwisseling tussen private opsporing en overheidsdiensten: een eerste 
verkenning 

4.4.1 De literatuur over de samenwerking tussen private en publieke opsporing 

De positie van de beveiligingsindustrie wordt binnen de wetenschappelijke literatuur vooral 
bekeken vanuit de 'junior partner-theorie', waarbij het werk van de beveiligingsindustrie 
daar begint waar de politie ophoudt. Hoogenboom verwerpt evenwel het beeld van de el-
kaar aanvullende overheids- en private sector: volgens hem is er sprake van een `rneervou-
dige realiteit' (Verslag, 1999). De strafrechtelijke wetshandhaving is grotendeels terugge-
drongen uit de bedrijven: civiele en informele afhandeling van incidenten, en meer nog het 
tijdig inschatten en voorkomen c.q. beheersen van risico's hebben de overhand gekregen. 65  
In dit geheel is de ldassieke opsporingsinformatie steeds minder relevant. Deze visie is te 
kenschetsen als de economische benadering, waarbij de definitie van criminaliteit wordt 
bepaald door de veroorzaakte of dreigende econornische schade. Beveiligingsdiensten en 
private opsporingsdiensten vervullen hierin de rol van beheersers van economisch verlies. 
Binnen het weinige wetenschappelijk onderzoek dat is verricht wordt vooral de nadruk 
gelegd op 'in-house security' en 'contract security', in Nederland beter bekend onder de 
termen bedrijfsbeveiligingsdiensten en beveiligingsbedrijven. De particuliere recherche 
wordt daarbij niet of nauwelijks genoemd. 

Hoogenboom66  introduceerde de term grey policing voor een aantal informele vormen van 
samenwerking: 

1. moonlighting (inhuren van rechercheurs op informele basis); 
2. corruptie: betalen voor informatie; 
3. uitbesteden van het `vuile werk' door de politie (dirty zeork); 
4. het 0/d Boys Netzeork, waarbinnen informele uitwisseling van informatie plaatsvindt; 
5. blue drain: het overstappen van politiemensen naar de private sector. 

Hoogenboom geeft in zijn dissertatie en elders talrijke voorbeelden van grey policing Ook 
nog aan het eind van de jaren negentig zouden er in Nederland volgens hem enkele 
honderden politiefunctionarissen, voomamelijk rechercheurs, (deel)opdrachten uitvoeren 
voor de particuliere sector (observatie, onderzoek en incidenteel persoonsbeveiliging), 
hoewel het politiemedewerkers uitdrukkelijk niet is toegestaan om zonder expliciete 

De positie van de Bijzondere Opsporingsdiensten wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Dat zich ook 
hier ingrijpende ontwikkelingen voordoen zal duidelijk zijn uit de op handen zijnde nieuwe wet- en regelgeving 
op dit terrein (Oosterop et al., 1999). 
1994; 1999. 
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toestemming nevenwerkzaamheden uit te voeren die in het verlengde liggen van de politie-
taak. 67  Hoogenboom geeft echter geen bronnen voor deze verontrustende constatering, en 
ook uit andere literatuur wordt de precieze aard en omvang van dit verschijnsel niet duide-
lijk. Het meest uitgebreide onderzoek op dit gebied is dat van Van Ruth en Gunther Moor 
(1997). Hieruit wordt duidelijk dat uitspraken over de omvang van irreguliere informatie-
uitwisseling niet op harde feiten kunnen worden gebaseerd, omdat het eenvoudig aan be-
trouwbare registraties ontbreekt. 68  

Sinds het begin van de jaren negentig bestaan er op beleidsniveau structurele contacten tus-
sen de politie en de particuliere beveiligingssector, die zich onder meer uitstrekken tot het 
particuliere recherchewerk. Voorbeelden hiervan zijn de stuurgroep Financieel Recherche-
ren, het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en de Stichting Maatschappij, Veilig-
heid en Politie.69  In 1994 werd er een convenant gesloten tussen de Raad van Hoofdcom-
missarissen (RHC) en de Vereniging van Pafficuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), dat 
zich echter nog niet uitstrekte tot de sector van de particuliere recherche. 70  Enkele jaren la-
ter wordt geconstateerd dat de samenwerking aanmerkelijk is verbeterd. 71  Politie en recher-
chebureaus zouden in de praktijk veel meer samenwerken dan officieel bekend is, maar men 
constateert het ontbreken van een structuur en legitimiteit. 72  Ander recent onderzoek sugge-
reert echter dat het niet vaak voorkomt dat de politie bij een particulier recherchebureau om 
informatie aanklopt.n Deze onderzoekers voeren hiertoe de volgende argumenten aan: 

1. veel zaken bij recherchebureaus hebben geen strafrechtelijke achtergrond; 
2. veel zaken bij recherchebureaus hebben binnen de politie een lage prioriteit; 
3. de politie heeft weinig kennis over de zaken die spelen in de particuliere sector: men 

weet niet wat er te halen is; 
4. recherchebureaus zullen doorgaans alleen informatie verstrekken met toestemming 

van hun opdrachtgevers en die hebben vaak belang bij geheimhouding. 

Dit alles lijkt er op te wijzen dat het met de informatiestroom vanuit de private opsporing 
naar de reguliere opsporing nogal mee zal vallen. Anderzijds zijn er in de literatuur wel sig-
nalen te vinden van het omgekeerde. Zo signaleerde een deelnemer aan de expertmeeting 
tussen de politie en de private sector in april 1999 dat observatiewerkzaamheden zouden 
worden uitbesteed aan recherchebureaus vanwege de stringente regelgeving waar de politie 
aan gebonden i5• 74 Concrete, herleidbare inforniatie wordt hier echter niet bij gegeven. Re-
centelijk is onder meer Pheijffern ingegaan op deze vorm van publiek-private informatie-
uitwisseling. Vastgesteld wordt dat de privacybescherming van burgers uitwisseling vaak in 
de weg staat. De VPB vraagt daarom in hoeverre particuliere recherchebureaus in het alge-
meen belang informatie kunnen uitwisselen. Zij heeft tezamen met de Raad van Hoofdcom-
missarissen aanbevelingen gedaan aan de minister van Justitie. In dit verband is recentelijk 
door de directeur van een vooraanstaand bureau, zelf oud-politieman, gewaarschuwd voor 

67) 	Hoogenboom 1999: 571. 
Van Ruth en Gunther Moor signaleren dat "de ho .ogtijdagen van het old boys netwerk voorbij zijn" (1997: 

• 152). Zij noemen, anders dan Hoogenboom, vooral het produceren van "vertrouwd politiegeluid" als een 
niddel waarmee recherchebureaus vertrouwelijke informatie zouden verwerven (idem: 131-2). 

69) Projectgroep Publiek-private samenwerking, 2000: 3 ff. 
70) Notitie "En toen?", 1998. 
71) Verslag, 1999. 
72) Verslag, 1999. 
73) Schreuders et al., 1999: 108 ff. 
74) Verslag, 1999. 
75) In Hoogenboom et al., 2000: 96. 
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het risico van een nieuwe IRT-affaire omdat "grenzen worden verkend en overschreden". 76  
Bij de politiekorpsen zouden de privacy officers de eerstaangewezen deskundigen zijn om 
de uitwisseling van informatie in juridisch correcte banen te leiden. Onderzoekers Van Ruth 
en Gunther Moor stelden echter vast dat deze functionarissen in de praktijk van het 
politiewerk slechts een beperkte rol spelen aan de zijlijn van de politieorganisatie. Binnen de 
politie zou iiberhaupt noch in de primaire opleiding, noch in de dagelijkse werksituatie 
voldoende aandacht aan de privacyregelingen worden besteed. 77  

Het beeld van de samenwerking dat uit het veld en in de literatuur naar voren komt is niet 
eenduidig: verschillende partijen kijken ieder anders tegen de aard en kwaliteit van de 
samenwerking aan. Zo bleek uit de eerste voor dit onderzoek georganiseerde meeting, dat 
de samenwerking tussen particuliere recherchebureaus en de politie in feite maar matig van 
de grond komt en volgens sommigen de afgelopen jaren zelfs verslechterd is. SMVP-
directeur Van der Vijver daarentegen schrijft over deze samenwerking: 

"De particuliere onderzoekers spelen een inmiddels geaccepteerde rol. Niet alleen 
bij bedrijven, ook bij de politie zelf. Afstemming en samenwerking nemen toe. 
Politie en particuliere onderzoekers wisselen informatie uit bij onderzoeken die 
elkaar gedeeltelijk overlappen. De reguliere politie schakelt haar particuliere 
collega's in als haast is geboden, bijvoorbeeld bij inbeslagneming in het buitenland. 
Natuurlijk, het is niet altijd pais en vree: wederzijdse animositeit en dedain komen 
ook voor. Maar gemiddeld genomen kan men zeggen dat zij naar elkaar toegroeien. 
Dat proces wordt bevorderd nu de kwaliteit van de nieuwe private onderzoekers 
eigenlijk nauwelijks ter discussie staat. Veelal gaat het om ervaren ex-politiemensen 
die ook in hun nieuwe functie aan strikte beroepsregels zijn gebonden (denk 
bijvoorbeeld aan de accountantskantoren).” 78  

Vanzelfsprekend zijn financiele instellingen belangrijke informatieleveranciers voor de op-
sporingsdiensten. De politie kan op basis van een machtiging van de rechter cornmissaris, 
een strafrechtelijk financieel onderzoek of een andere formele titel de benodigde gegevens 
bij een bank, credit card-maatschappij of verzekeringsbedrijf ophalen. Daamaast is er nog 
de weg van de vrijwillige medewerking op grond van de gedragslijn die is opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Banken en het OM (vastgelegd in de Richtlijn vrijwillige 
medewerking banken bij onderzoeken van de Procureurs-generaal, Staatscourant 1996, 168). 
Andersom hebben ook de banken behoefte aan informatie-uitwisseling." Dit onder meer 
om de juistheid van gegevens verstrekt door (potentiele) clienten te controleren. Informatie 
wordt met name uitgewisseld: 

1. bij het openen van rekeningen; 
2. bij het verstrekken van rekeningen en sluiten van verzekeringen; 
3. bij al dan niet incidentele fraude; 
4. op verzoek van overheden en andere financiele instellingen; 
5. voor het veiligstellen van belangen; 
6. bij antecedentenonderzoek. 

76) Interseco-directeur A. de Jong, in Hoogenboom et al., 2000: 35. 
77) Van Ruth en Gunther Moor 1997: 109. 

. 79 	Projectgroep Publiek- private samenwerking, 2000: 4. 
79) 	De Wit, in Hoogenboom et al., 2000: 115 ff. 
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De informatie-uitwisseling wordt als noodzakelijk gezien om de financiele instellingen in 
staat te stellen adequaat te reageren op criminele personen die gebruik willen maken van 
hun diensten. Voorts zijn financiele instellingen verplicht om ongebruikelijke transacties te 
melden bij het centrale Meldpunt Ongebruikelijke Trans acties (MOT). Het is voor de bran- 
che niet altijd helder wat er met de meldin.  gen wordt gedaan, noch is duidelijk of de mel-
dingen datgene opleveren waar men naar op zoek is. Terugmelding werkt motiverend en 
sturend, maar zou vaak achterwege blijven. 80  

4.4.2 De praktijk van de samenwerking tussen private en publieke opspofing 

In deze paragraaf komen diverse samenwerkingsverbanden aan de orde. Daarbij kijken we 
met name naar de samenwerkingsverbanden die bestaan tussen de publieke opsporing ener-
zijds en aan de andere zijde de particuliere recherchebureaus, de bedrijfsrecherche, de infor-
matiebureaus en de forensische accountancy. 

Samenwerking tussen de publieke opsporing en particuliere recherchebureaus 
Informatieuitwisseling tussen particuliere recherche en de publieke opsporing is al jaren een 
punt van discussie. Een aantal jaren geleden is er een bijeenkomst geweest tussen CID en 
particuliere recherche op de Rechercheschool om te praten over samenwerking en sindsdien 
is er weinig veranderd. Informatie-uitwisseling kan twee kanten uitwerken: 

1. de politie levert informatie aan een particulier recherchebureau; 
2. een particulier recherchebureau levert informatie aan de politie. 

In beide gevallen wordt de uitwisseling belemmerd door wetgeving. In principe mogen bei-
de partijen niets aan elkaar vertellen, maar de praktiji is anders. In het navolgende wordt op 
de.praktijk van beide punten ingegaan. 

Ad 1. 
De politie durft niet goed informatie te verstrekken vanwege de Wet politieregisters. De er-
varing van personen die in de private opsporing werkzaam zijn is dat in de praktijk de poli-
tie te weinig weet van de Wet politieregisters ten aanzien van wat zij wel en niet mogen ver- 
strekken. Wat samenwerking betreft tussen particuliere recherche en politie zal er volgens 
hen pas wat veranderen als er het een en ander expliciet in wet- en regelgeving is vastgelegd. 
In de praktijk blijkt het mogelijk in een aantal regio's relatief gemakkelijk zaakgerichte 
informatie afkomstig uit technisch onderzoek, met name brandonderzoek, te krijgen. Bij 
andere regio's kan dat alleen via de officier van justitie. 

....Wij doen nu vaak feitelijk het vooronderzoek in zaken. De willekeur is echter 
vooral een probleem. Soms krijg je we!, soms geen medewerking, dossiers et cetera. 
Het zijn vooral de sterke teamchefs waarmee je wel zaken kunt doen: die hebben 
lef, nemen bun verantwoordelijkheid. Maar je moet wel steeds wisselgeld hebben: 
het onderzoekswerk is al gedaan...." [particulier rechercheur, tijdens expertmeeting] 

"....Zo krijgen journalisten gemakkelijker informatie dan wij...." [particulier 
rechercheur, tijdens expertmeetind 

so) 	De Wit, in Hoogenboom et al., 2000: 118. 
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Casus 2: Samenwerking met de politic in afpersingszaak 

Eind 2000 was een recherchebureau bezig met een zaak waarin wordt 
samengewerkt met de politic. Nog niet zolang geleden is het recherchebureau 
benaderd voor een zaak waarbij een individu wordt afgeperst. Al heel gauw na 
aanvang van deze zaak is een van de vertegenwoordigers van het bureau benaderd 
door een politieagent die met een afpersingszaak van een bedrijf bezig is. Deze 
agent had jets gelezen waarin de naam van een vertegenwoordiger van het bureau is 
genoemd en heeft contact gezocht. De zaak die wordt onderzocht door de politic is 
een ingewikkelde zaak waarbij een bedrijf al enkele jaren wordt afgeperst. Beide 
partijen hebben besloten om de krachten te bundelen en zijn gaan samenwerken in 
deze twee zaken. De eerste ervaringen hiermee waren bevredigend. 

Ad 2. 
Ook de particuliere recherchebureaus durven niet echt meer uit te wisselen, nu naar aan-
leiding van de nieuwe wetgeving aan informatieuitwisseling ook van de kant van de recher-
chebureaus paal en perk is gesteld. Vijfentwintig bedrijven, dus het grootste gedeelte van 
alle onderzochte bureaus, geven aan informatie te verstrekken aan de politic. In enkele 
gevallen gaat dit via het informantentraject naar de criminele inlichtingendienst (CID). Veel 
vaker echter gaat het om aangiften en het aanmelden van observatiewerk bij de plaatselijke 
politic: Deels betreffen de meldingen `sporadische' voorvallen, maar er zijn ook bedrijven, 
met name in de expertisebureaus, die meer dan tachtig procent van hun zaken aan de politic 
melden. Enkele bedrijven.geven nadrukkelijk geen informatie aan de politic, soms omdat 
men zelf op onprettige wijze afscheid heeft moeten nemen van die organisatie. Wij spraken 
een recherchebureau dat bestaat uit ex-politiemensen. In de familiesfeer zijn er nog steeds 
goede contacten met actieve agenten. Deze worden op hun werk regelmatig aangesproken 
op deze 'glad-ijs situatie'. Veel respondenten tonen zich dan ook een groot voorstander 
gereguleerde informatieuitwisseling. 

"....Ik huur specifieke expertise in als dat noodzakelijk is. Dit geldt met name op 
het vlak van de IT-sector. Ik werk regelmatig samen of overleg met 
overheidsinstanties. Ik heb onder andere met een CID-afdeling van een grotere 
politieregio regelmatig contact. Natuurlijk liggen die contacten er nog vanuit mijn 
politiele verleden, maar ook van die van diverse van mijn werknemers. Daarnaast 
zijn er ook regelmatig contacten en overleg met Recherche Bijstands Teams (RBI) 
en met officieren van justitie. Dit laatste staat echter vaak op gespannen voet met 
de wetgeving. Formed l gezien kunnen dergelijke contacten zoals die er nu liggen 
niet. Ilervoor zou in de nabije toekomst een oplossing gevonden moeten worden. 
Ik heb in de afgelopen jaren hooguit twee drie keer als getuige voor een rechtbank 
moeten optreden. Dat valt dus alleszins mee...." [Respondent nr. 4] 

".... Er wordt op beperkte schaal informatie uitgewisseld met de politic. Wij zouden 
graag gebruik willen maken van informatie die de politic voorhanden heeft, 
bijvoorbeeld bij een antecedentenonderzoek. Zeker als een onderzoek een legitiem 
doe dient moet dit mogelijk zijn. Vaak hebben bedrijven geen ander alternatief dan 
een bureau in te schakelen om bijvoorbeeld antecedenten uit te zoeken. De situatie 

. 	nu leidt et-toe dat veel via de achterdeur gebeurt en dus illegaal is.' [Respondent nr. 

"....Ik heb frequent contact met mensen binnen de politic, en mijn bekende naam 
draagt daar sterk aan bij. Als ik bijvoorbeeld een overval onderzoek wissel ik 
informatie uit met de politic. Ik los op die manier wel zaken op, vooral omdat ik en 
mijn mensen tijd kunnen investeren in bijvoorbeeld observatie. Zo had ik laatst 
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bijvoorbeeld een zaak met een stalker, dat is echt erg. Die zit nu opgeborgen omdat 
wij rond de klok zo iemand in de gaten kunnen houden; de politie kan dat nooit... " 
[Respondent fir. 26] 

Frustraties met de huidige gang van zaken zijn echter ook moeiteloos op te tekenen. 

"....Hier in Nederland is de politie tegenwoordig heel principieel, ze zijn veel 
formeler geworden. Ik had indertijd goede contacten en deels geldt dat nog wel, 
maar het wordt steeds moeilijker. Vroeger kon je ondershands wel allerlei registers 
raadplegen, geheime telefoonnummers vinden en zo, maar die tijd is voorbij. De 
bescherming van de privacy is in rnijn ogen soms wel wat overdreven: als ik 
bijvoorbeeld een telefoonnummer heb krijg ik daar geen adres bij, terwijl het 
openbare informatie is en ik het in principe gewoon op kan zoeken.... Een enkele 
keer geef ik wel tips aan de politie, maar daar gebeurt bij mijn weten niets mee. Een 
tijd geleden kwam ik bij een bedrijf waar allemaal illegalen werkten, dat heb ik 
doorgegeven aan de vreemdelingendienst, compleet met de vluchtroutes erbij. Is 
niks mee gedaan...." [Respondent nr. 25] 

Informatie verlenen aan de politic gebeurt dus vooral in de vorm van aangifte doen. In de 
praktijk wordt een aantal problemen gesignaleerd als er aangifte van een zaak wordt gedaan. 
Ten minste een half dozijn respondenten kwamen met dit soort ervaringen: 

"....Als je bij de politic komt, is het om te huilen. Onze gegevens moeten worden 
getoetst door de verbalisanten, zodat vast komt te staan dat we goed werk hebben 
geleverd. Maar dan zit daar vaak een uitzendkracht, die ik nog moet uitleggen hoe je 
een verbaal opmaakt...." [Particulier rechercheur, tijdens expertmeeting] 

Daarnaast is de technische know-how bij politiemensen steeds minder aanwezig. Zo zou in 
de praktijk blijken dat de politic zaken zoals autocriminaliteit steeds vaker verkeerd afhan-
delt. Gevolg van dit alles is volgens de respondenten dat er steeds minder aangifte wordt 
gedaan. 

....De politic weet niet hoe om te gaan met recherchebureaus. Ze zetten zich er 
vaak tegen af. Wij hebben voorgesteld om autocrirninaliteit samen met het Verbond 
van Verzekeringen aan te pakken, waardoor ook capaciteit bij de politic vrijkomt en 
de professionaliteit kan toenemen. Wij weten vaak hele lijnen bloot te leggen, maar 
daar gebeurt niets mee. Ze geven nergens thuis. Terwij1 strafrechtelijk gezien er dan 
toch best een hoop kan: verzwijging, valsheid...." [particulier rechercheur, tijdens 
expertmeeting] 

Er zijn dus zowel goede als slechte ervaringen op het terrein van samenwerking tussen beide 
partijen. Zo heeft bijvoorbeeld een bureau in het verleden een tijdje samengewerkt met de 
CRI op het terrein van autocriminaliteit. Die samenwerking leverde heel wat op in de zin 
dat veel gestolen auto's werden teruggevonden, maar na een paar maanden heeft de CRI 
deze samenwerking stop gezet, naar verluidt omdat men op leidinggevend niveau van 
inzicht was veranderd. In een andere zaak hebben medewerkers van een bureau op verzoek 
van de opdrachtgever geobserveerd. Het hele team werd vervolgens gehoord door de 
politic. Daarbij was ook de Officier al in beeld. Dit zijn voorbeelden van situaties waarbij 
goed is samengewerkt met de politic, maar de meer algemene ervaring is dat er een 
toenemende weerstand komt tegen particuliere recherchebureaus; volgens respondenten uit 
afgunst en aversie als zij weer een zaak hebben afgeleverd bij de politic. De samenwerking 
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verloopt moeilijker en de politie neemt steeds meer afstand van de bureaus. De branche 
geeft aan medewerking te willen verlenen aan de politie, tot en met het regelen van stage-
plaatsen. 

....Er hebben bij ons al meerdere keren dienders enkele maanden rondgelopen; ik 
heb niets te verbergen. Maar de politie is weinig open. Zo beschermt de overheid 
haar eigen computersystemen (antecedenten). Bijvoorbeeld bij de aanstelling van 
personen die zijn ontslagen, mag het bedrijfsleven van dergelijke gegevens geen 
gebruikmaken. Nogal logisch dat dan niemand in het bedrijfsleven meer het belang 
ziet van aangifte doen: die informatie wordt toch niet gebruikt waar die nodig 
is...." [particulier rechercheur, tijdens expertmeeting] 

Old Boys Network 
Gezien de verontrustende geluiden over het bestaan van een 'Old Boys Network' (OBN) is 
tijdens de interviews dit onderwerp ter sprake gebracht. Duidelijk is dat de respondenten 
hierover verschillende ideeen hebben. Sommige respondenten zijn van menig dat het OBN 
niet (meer) bestaat, terwijl een ander deel juist van mening is dat het wel degelijk bestaat, 
want deze respondenten maken in verschillende mate gebniik van dit netwerk. Hieronder 
geven wij, aan de hand van enige citaten, de variatie aan meningen over het (vermeende) 
netwerk weer. 

"....Ik ken heel wat politiemensen natuurlijk, van vroeger, bij de CRI et cetera, maar het 
Old Boys Network bestaat in die zin niet. Je moet je vrienden niet in de problemen 
brengen, daarom vraag ik ze nooit iets. Dan kopen we het liever in. Maar eigenlijk is dat 
gek. Je kunt toch wel zeggen dat veruit de meeste bedrijven netjes te werk gaan, maar 
eigenlijk zorgt op die manier een integere branche er voor dat de overheid niet goed 
meer werkt. Want aan het eind van dat inkooplijntje moet natuurlijk corruptie zitten. 
Advocaten zien we we!, maar dat gaat meestal om alimentatiekwesties. "Word ik 
gezocht", die vraag is er wel, maar zoiets komt dan meestal via andere bureaus...." 
[Respondent nr. 14] 

"....Het concept Old Boys Network is door de tijd ingehaald. Dit concept heeft een 
negatieve bijklank. De particuliere sector is dusdanig gegroeid dat ze dat netwerk 
niet meer nodig heeft. Er zijn nieuwe netwerken ontstaan. Op microniveau zijn er 
wel van dergelijke netwerkjes. De echte oude netwerken zijn de Vis- en Jachtclub. 
Deze worden door de overheid, in casu CRI en BVD, in stand gehouden. Het zijn 
een soon kermisattracties geworden en de particuliere sector is daar bovenuit 
gegroeid... ." [Respondent nr. 13] 

"... .Het Old Boys Network is er wel degelijk en bestaat uit mensen die de 
respondent kent uit zijn . politietijd, maar die in het bedrijfsleven zijn gaan werken. 
De contacten die er zijn met de politie heeft hij na zijn vertrek leren kennen. 
Kortom, het Old Boys Network ligt in een ander deel van de markt... ." 
[Respondent nr. 21] 

"....Van je eigen oud-collega's krijg je het minst te horen. Ik wil ook mijn eigen 
oud-collega's niet in gevaar brengen. Ms het Old Boys Network zo gigantisch is als 
Hoogenboom zegt, dan was er veel meer gebeurd. Bestaat dus niet. Bob heeft 
waarschijnlijk geredeneerd vanuit angst die hij heeft voor de recherchemarkt. 
Informatie die men verkrijgt van de politie is de informatie die men mag 
hebben... .." [Respondent nr. 23] 

69 



ES&E Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

"... .Het Old Boys Network bestaat echt. Ik heb er zelf gebruik van gemaakt...." 
[Respondent nr. 9] 

Vastgesteld kan worden dat de diverse respondenten het netwerk op verschillende manieren 
ervaren. De meest `onschuldige' variant meent dat het OBN niet bestaat, of dat er hooguit 
legitieme informatie in wordt uitgewisseld. De `rniddenvariane stelt dat het net-werk zich 
heeft verplaatst: het gaat niet meer zozeer om contacten met actieve politiemensen, maar 
met ex-collega's die overal in het bedrijfsleven zitten en elkaar behulpzaam zijn. De laatste 
variant is dat het OBN wel degelijk voortbestaat. Omdat deze laatste respondenten ook 
concrete voorbeelden geven kan het bestaan van zo een netwerk wel worden aangenomen, 
maar is het waarschijnlijk beperkter in wijdheid en diepgang dan voorheen. Naast informa-
tieuitwisseling wordt het OBN volgens veel respondenten vooral ingezet voor het op gang 
brengen van de opsporing in zaken van opdrachtgevers. Op de schaarse markt voor regu-
here opsporingscapaciteit weten oud-politiemensen de weg; ze kunnen de beslissers aan-
spreken en de juiste argumenten gebruiken om de boel te activeren. 

Samenwerking tussen de publieke opsporing en de bedrijfsrecherche 
Van het beschrijven van de samenwerking tussen de publieke opsporing en de bedrijfs-
recherche, meer bepaald die van de banken en verzekeraars, is in overleg met de 
begeleidingscommissie afgezien. De reden hiervoor is dat dit onderzoek niet specifiek op 
deze categorie is gericht en dat het niet zinvol is om de zowel juridisch als organisatorisch 
zeer complexe materie in enkele pagina's weer te geven. Elders is recentelijk uitvoerig over 
dit onderwerp gepubliceerd (onder meer Hoogenboom et al. (red.), 2000; Projectgroep 
Publiek-private samenwerking, 2000;). Voor de activiteiten van de forensische accountancy 
wordt om soortgelijke redenen verwezen naar de specifieke vakliteratuur (onder meer 
Schaap en Pheijffer, 2000). 

Samenwerking tussen de publieke opsporing en informatiebureaus 
Er is een groot verschil tussen de informatiebureaus en de opsporingsdiensten 
waarneembaar: de opsporingsdiensten zijn dadergericht, terwijl de informatiebureaus dit 
volstrekt niet zijn. Desondanks wordt er tussen de informatiebureaus en de publieke 
opsporing samengewerkt. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de CRI op het 
terrein van de telefonie (acceptatiegedrag en het monitoren van belgedrag). 
Ook gebeurt het dat een opsporingsdienst informatie komt halen. Om deze informatie te 
verkrijgen is wel een machtiging vereist: zonder deze wordt de informatie niet verstrekt. 
Een dergelijk verzoek bereikt een van de grotere bureaus een twee keer per maand, zo 
meldde de directeur van een informatiebureau tijdens een expertmeeting. Ook wordt door 
opsporingsdiensten wel de vraag gesteld of het interessant is om een machtiging te vragen. 
In een dergelijk geval komt het antwoord terug: ja of nee. Het -wordt als verstandig ervaren 
dat de Bijzondere Opsporingsdiensten op die manier shoppen, al bestaat de indruk dat door 
de verschillende informatiebureaus wel ongeveer hetzelfde aan gegevens wordt verkocht. 

4.5 Wetgeving en toezicht 

In deze paragraaf staan we stil bij de effecten en consequenties die de wetgeving heeft voor 
de dagelijkse bedrijfsvoering van de particuliere recherchesector. Daarnaast besteden we 
aandacht aan het toezicht op deze branche vanuit het ministerie van Justitie en de 
plaatselijke politic. 
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4.5.1 Consequent/es van de wetgeving 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeltsrapportage 

Ongeveer eenderde van de bureaus geeft aan belemmeringen te hebben ervaren in het werk 
ten gevolge van de nieuwe wetgeving. De meerderheid geeft echter aan dat het voor hen in 
de praktijk feitelijk irrelevant is, omdat ze er niets van merken. 
De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus loopt volgens diverse 
respondenten wel achter de feiten aan. Bij het samenstellen van deze wet is er volgens hen niet 
goed nagedacht: de samenstellers van de wet zouden daarbij namelijk niet de achterban (direct 
betrokkenen) hebben geraadpleegd. Omdat de wetgeving niet adequaat genoeg is worden 
volgens veel respondenten de regels links en rechts omzeild. Een van de oudste respondenten 
zegt hierover het volgende: 

... .Het is niet zo dat alleen maar de kleine eenmansbedrijven buiten het `potje 
pissen'. Dit gebeurt ook op het hoogste niveau binnen de branche. Ook grote 
particuliere recherchebureaus doen wel eens dingen die bij wet verboden zijn. Dit 
gebeurt dus niet alleen binnen de onderlaag van de branche...." [Respondent nr. 3] 

Sommige respondenten zijn van mening dat zij door de scherpe privacyregelingen worden 
belemrnerd in de uitvoering van hun onderzoeken. Een veel gehoorde wens binnen deze 
sector is het versoepelen van de bijzondere onderzoeksmogelijkheden: in de vorige 
paragrafen is dit al zijdelings ter sprake gekomen. In eerste instantie kan hierbij gedacht 
worden aan een verruiming van de mogelijkheden om gegevens uit bijvoorbeeld het 
kentekenregister en het bevolkings register te kunnen verkrijgen. Veel respondenten opperen 
het idee om dit centraal te regelen, via een soort centrale infodesk waar recherchebureaus 
terecht kunnen voor deze informatie. Zo'n informatieknooppunt zou dan door de overheid 
goed gecontroleerd kunnen worden. 

"....De wetgeving is niet adequaat. Ze heeft nog veel beperkingen. Daar wordt dan 
ook in de praktijk makkelijk mee omgegaan. Deze wetgeving zou veranderd moeten 
worden door een aantal privacyaspecten wat te versoepelen. Ik zou willen dat de 
particuliere sector wat meer bijzondere onderzoeksmogelijkheden officieel zou 
mogen toepassen. Ik zou daarin zover willen gaan dat ik onder bepaalde condities 
en controles van bovenaf het strafrechtelijk verleden van een bepaald persoon zou 
mogen weten en dat ik makkelijker kentekens zou kunnen natrekken. Dit zou 
allemaal vanuit een centraal infopunt geregeld kunnen worden. Nu word ik 
genoodzaakt deze informatie `te kopen' bij zogenaamde informatiebureaus...." 

• 	[Respondent nr. 1] 

Een andere veel gehoorde kritische opmerking betreft de verplichte opleiding voor 
particulier rechercheur. Deze bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Het eerste 
heeft na veel aanloopmoeilijkheden nu gestahe gekregen, ook al beoordelen veel 
respondenten de inhoud en de praktijkrelevantie ervan als slecht. Het praktijkgedeelte is op 
dit moment nog steeds niet ingevuld: er zijn dan ook geen mogelijkheden om stage te lopen. 
Daarom worden in de praktijk, in afwachting van een goede regeling, tijdelijk ontheffingen 
verleend. Velen zijn van mening dat de cursus in de huidige opzet weinig zinvol is, zeker 
omdat er binnen de branche erg veel ex-politie mensen werken. Deze krijgen over het 
algemeen wel vrijstelling voor deze opleiding, maar bun collega's die deze . achtergrond niet 
hebben zijn wel verplicht deze te volgen. 
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Een consequentie van de huidige wetgeving is dat er minder gemakkelijk mensen tijdelijk 
ingezet kunnen worden, omdat immers ook freelancers aan opleidingseisen moeten 
voldoen. Een groot nadeel is volgens geinterviewde eigenaren van recherchebureaus vooral 
dat als men iemand wil aantrekken die geschikt lijkt voor het werk maar die de opleiding 
nog moet volgen, deze persoon ook niet aan het werk kan. De opleiding moet eerst 
doorlopen worden voordat iemand een legitimatiebewijs kan krijgen. Sommige 
respondenten vinden de huidige situatie dermate onacceptabel dat ze er over denken geheel 
op eigen houtje door te gaan: 

.Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving hebben we vrijstelling aangevraagd 
en een klachtenregeling ontwikkeld. We maken nu gebruik van de 
overgangsregeling. We zullen niet investeren in de opleiding omdat deze niets 
voorstelt. Zo denken we er nu zelfs over om de vergunning in te leveren en zonder 
vergunning verder te gaan. Dit omdat er bureaus zijn die zonder vergunning 
werken en dit wordt gedoogd door justitie. De wet zoals die er ligt is een typische 
ambtenarenoplossing. De controle heeft niets met de realiteit te maken. Het lijkt 
erop dat justitie door middel van deze wet het eigen geweten wil sussen.... " 
[Respondent nr. 17] 

Anderen daarentegen vinden dat de huidige wetgeving niet ver genoeg gaat: de regels en 
controles zouden volgens hen nog veel scherper moeten worden. Deze particulier 
rechercheurs hebben de indruk dat in de huidige situatie "iedereen een vergunning kan 
krijgen". 

4.5.2 Toezicht door het ministerie van Justitie 

In ons onderzoek hebben we de tweeendertig particuliere onderzoeksbureaus, maar ook 
bureaus bijzondere wetten van de politie in drie grote steden, gevraagd naar hun mening 
met betrekking tot het toezicht door het ministerie van justitie en de plaatselijke politie 

• gericht op deze branche. 
Op onze vragen naar het toezicht door het ministerie van justitie is het oordeel vrijwel 
zonder uitzondering: `sleche. Slechts drie particuliere onderzoeks bureaus geven aan dat het 
toezicht `beperkt' genoemd kan worden. Andere geinterviewden geven een reeks van 
voorbeelden waarom zij het toezicht als slecht ervaren. Zo is men verplicht ieder jaar een 
jaarverslag bij het ministerie in te dienen. Het merendeel stuurt dit jaarverslag ook naar het 
ministerie, maar merkt er verder helemaal niets van. En of men nu wel of niet iets instuurt, 
men krijgt altijd het obligate rappel. Veel bureaus zeggen het jaarverslag met een natte 
vinger in te vullen. Enkele interviewpartners overlegden ons hun jaarverslag en verschaften 
daar tekst en uitleg bij. Zij gaven daarbij aan dat de vragen dermate summier en algemeen 
zijn "dat je daar van alles kunt invullen". Van enige controle van deze gegevens is hen nog 
nooit iets gebleken. 

Ook twee van de drie medewerkers van afdelingen bijzondere wetten van de politie die wij 
spraken zijn niet enthousiast over het toezicht van het ministerie van justitie op deze sector. 
Dit toezicht kan volgens hen als nihil worden betiteld. De jaarverslagen stellen volgens hen 
in principe niets voor. Iedereen kin invullen wat hij wil: enige controle vindt toch niet 
plaats. Ook een inhoudelijke terugkoppeling van justitie richting politie met betrekking tot 
die verslagen blijft achterwege. 
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Het ministerie van Justitie is ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening. In hoof d- 
stuk 3 hebben we uiteen gezet hoe de procedure voor het verkrijgen van een vergunning 
verloopt. De algemeen gehoorde klacht is dat deze procedures erg traag verlopen. Het duurt 
in somrnige gevallen maanden voordat een aanvraag voor een vergunning daadwerkelijk 
geeffectueerd wordt. Wij interviewden enkele voormalig politiemensen die om diverse 
redenen hun korps min of meer gedwongen hebben moeten verlaten. Zij waren van mening 
dat de vergunningaanvraag bewust door hun oude werkgever werd gedwarsboomd en 
vertraagd. Een van hen zegt hierover het volgende: 

"....1k heb uiteindelijk de officiele vergunning na veel vijven en zessen gekregen. 
Maar ik heb zelfs na goedkeuring van justitie nog ruim driekwart jaar moeten 
wachten voordat ik daadwerkelijk mijn vergunning lu-eeg. Dit heeft allemaal te 
maken met de achtergrond en de redenen van mijn ontslag bij de politic. Ik heb op 
een gegeven ogenblik persoonlijk contact gezocht met de procureur generaal. Ik 
heb hem mijn zaak uit de doeken gedaan en gedreigd met een kort geding indien 
niet binnen afzienbare tijd de daadwerkelijke vergunning verstrekt zou worden. 
Binnen veertien dagen kreeg ik deze uiteindelijk.... " [Respondent nr. 5] 

De verstrekking en controle op de vergunningen is zoals gezegd niet optimaal. Diverse 
respondenten menen dat er veel zogenaamde 	vergunningen' uitgegeven worden: 
vergunningen waarmee niets wordt gedaan. Een aanvrager van een vergunning voor zichzelf 
kan daamaast ook nog vergunningen voor zijn werknemers aanvragen, als is het de vraag of 
die ook daadwerkelijk al in dienst zijn. Op het moment dat de controles door de plaatselijke 
politie voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning zijn uitgevoerd en goedgekeurd, kan 
de aanvrager zich weer vervoegen bij het ministerie van Justitie. Daar krijgt hij dan het door 
hem gevraagde aantal blanco legitimatiebewijzen overhandigd. De aanvrager dient zich dan 
vervolgens met de legitimatiebewijzen te vervoegen bij de plaatselijke politic, die deze 
bewijzen invult en voorziet van een authentiek stempel. De fraudegevoeligheid van dit 
systeem is te illustreren aan de hand van een tweetal citaten: 

....De vergunning bevat ook het opschrift dat iemand niet verplicht is om mee te 
werken. Ik weet dat er bureaus zijn die dat er afknippen. De vergunning wordt dan 
weer geplastificeerd en dus denkt iemand dat hij moet meewerken. De vergunning 
is ook makkelijk te kopieren. Verder zijn consultancy en onderzoeksbureau andere 
namen voor hetzelfde soort werk. Maar dit leidt wel tot ontduiking van de 
controle...." [Respondent nr. 27] 

.Het krijgen van de vergunning ging uiteindelijk gepaard met het krijgen van de 
legitimatiebewijzen. Dat is een grote farce. Ik heb mijn pasje zelf moeten invullen. 
Op het politiebureau heeft men geen normale typemachine meer om deze 
legitimatiebewijzen in te vullen. (... ) De hele . controle hierop is te verwaarlozen. 
Het hele systeem is enorm fraudegevoelig. Je kunt meerdere blanco pasjes 
aanvragen bij justitie. Het is dan later de vraag hoeveel je daarvan daadwerkelijk laat 
invullen of zelf invult na screening door de politic van de betreffende werknemer. 
Ik ben al door klanten crop gewezen dat zo'n handgeschreven legitimatiebewijs 
geen vertrouwenwekkend beeld geeft van de betrokken particulier rechercheur...." 
[Respondent nr. 5] 

Het aantal bureaus dat de afgelopen jaren een vergunning heeft gekregen is gestegen. Enkele 
respondenten menen dat er ook lukraak vergunningen zijn uitgedeeld en geven daarvan 
voorbeelden. Het komt daarnaast ook voor dat iemand een vergunning geweigerd wordt 
omdat hij een strafblad heeft. In een aan ons in details beschreven geval ging een dergelijk 
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persoon hierop toch recherchewerkzaamheden uitvoeren, zonder dat de overheid daarop in 
actie kwam. 

4.5.3 Toezicht door de plaatselijke politie 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Het toezicht op de bureaus wordt uitgevoerd door het ministerie van Justitie waar het de 
betrouwbaarheid van de leidinggevende (doorgaans de directeur van het bureau) betreft. 
FEertoe controleert het ministerie de gegevens van iedere nieuwe vergunningaanvrager. 8 1 
Het toezicht door de plaatselijke politie behelst het invullen en verstrekken van de 
legitimatiebewijzen na vergunningverlening door het ministerie. Het ministerie vraagt op 
grond van het vergunningverzoek van een potentieel particulier rechercheur advies bij de 
afdeling bijzondere wetten van het politiekorps waar de ondernemer is gevestigd. Deze 
afdeling voert een administratieve check uit, die uiteindelijk duidelijkheid moet verschaffen 
over de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de vergunningaanvrager. De 
betrouwbaarheid is tot een bepaalde hoogte te checken door de . bekende politiesystemen te 
raadplegen, zoals het bedrijfsprocessensysteem (BPS) en het herkenningsdienstsysteem 
(HKS). Er wordt evenwel niet gekeken of de betreffende persoon voorkomt binnen het 
systeem van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID, sinds 1 november 2000 Crimin.ele 
Inlichtingen Eenheid of CIE). Bij deze checks is het met name van belang of iemand een 
veroordeling heeft gehad, dat wil zeggen of hij de afgelopen vier jaar ten aanzien van een 
misdrijf een geldboete heeft gekregen, of de afgelopen acht jaar een gevangenisstraf heeft 
moeten ondergaan. Als er sprake is van minimaal een van deze twee veroordelingen dan 
wordt dit als een weigeringsgrond gezien. Daarboven bestaat er nog een andere, min of 
meer overkoepelende, weigeringsgrond die direct ter beoordeling bij de korpschef ligt. Deze 
kan namelijk ook een negatief advies geven als er geen sprake is van een veroordeling, maar 
wanneer het iemand betreft die te boek staat als alcoholist of geweldpleger zonder 
veroordelingen. 
De bekwaamheid van iemand is bijna niet vanachter een bijzondere wetten bureau te meten. 
Natuurlijk is dat beter te beoordelen indien iemand een politieachtergrond heeft, dan 
wanneer dat niet het geval is. Een van de drie bezochte bureaus voert altijd een persoonlijk 
gesprek met de vergunningaanvrager: dat gesprek heeft plaats aan het politiebureau. In dit 
korps heeft men niet de capaciteit om op de locatie van de aanvrager dit gesprek te voeren. 
Dit laatste in tegenstelling tot een andere afdeling bijzondere wetten 82, die dit gesprek juist 
wel op locatie probeert te voeren. Op deze manier krijgt men dan zicht op het pand en de 
beveiliging ervan. Dit laatste is in dit korps de enige keer dat men, buiten calamiteiten om, 
fysiek aanwezig is en controle uitvoert bij het betreffende recherchebureau. 

Als alle controles worden goed bevonden zal er uiteindelijk groen licht worden gegeven. De 
afdeling bijzondere wetten schrijft namens de korpschef een advies op grond van hun 
administratieve onderzoeksgegevens. Het ministerie van justitie verleent op grond hiervan al 
dan niet een vergunning. In de praktijk wil dit niet altijd zeggen dat het advies van de politie 
wordt overgenomen. De ervaringen van een van de drie bureaus is dat hier nogal eens van 
wordt afgeweken. De betreffende respondent geeft aan hoe dit verloopt. 

81) In sommige gevallen kan dit volgens een van de drie bijzondere wetten-respondenten ook heel goed een 
`katvanger' zijn. Deze hoeft in de praktijk niet daadwerkelijk eigenaar te zijn. 

82) Respondent nr. 1 afdeling bijzondere wetten. Dit betreft een centrale overkoepelende afdeling in een groot 
regiokorps. 
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Cl heb wel eens een negatief advies uitgebracht, maar er werd toch door het 
ministerie van justitie een vergunning verleend. In dit geval betrof het een ex-
politieman die al tijdens zijn dienst bij de politie een slechte reputatie had en die 
uiteindelijk werd ontslagen wegens fraude, valsheid in geschrifte enzovoort. (... 
vroeg een vergunning, waarop door ons negatief werd geadviseerd, maar dat werd 
uiteindelijk toch overruled door het ministerie van Justitie dat hem een vergunning 
verleende..... Een ander voorbeeld van een toekenning ondanks negatief advies van 
ons betrof een persoon waarvan overduidelijk was dat hij niet geschikt was en 
tevens geen bekwaamheid had dit vak uit te oefenen...." [Respondent nr. 2 afdeling 
bijzondere wetten] 

Anders dan de ervaringen van respondent nummer 2 hierboven ligt het bij respondent 
nummer 1 in een ander korps. Het besluit van justitie om al dan niet het politieadvies over 
te nemen heeft volgens deze laatste te maken met de manier waarop dat advies 
beargumenteerd en onderbouwd wordt. Zij ondervinden slechts zelden dat er van hun 
advies door het ministerie wordt afgeweken. 
Het tweede contact tussen de afdeling bijzondere wetten en het particulier recherchebureau 
vindt plaats nadat het ministerie van Justitie een vergunning heeft verleend. De 
vergunningaanvrager krijgt van het ministerie het aantal gevraagde blanco 
legitimatiebewijzen. Met de bewijzen vervoegt de aanvrager zich vervolgens weer bij de 
afdeling bijzondere wetten, die deze legitimatiebewijzen invult en voorziet van een officieel 
stempel. Dit laatste wordt door de eerdergenoemde twee respondenten van de afdeling 
bijzondere wetten ook als een knelpunt ervaren. Een van hen zegt hierover: 

"....Hij kan in alle vrijheid frauderen met deze pasjes. Als hij er tien aanvraagt, 
maar daadwerkelijk maar vijf medewerkers in dienst heeft die gescreend moeten 
worden dan heeft hij nog steeds vijf blanco pasjes over die vrij makkelijk te 
manipuleren zijn. In het landelijk bijzondere wetten-overleg is dit laatste knelpunt 
al meerdere keren onder de aandacht van het ministerie gebracht. Maar het 
ministerie wil dit niet delegeren aan de politie. Het regionaal interdisciplinair 	• 
fraudeteam heeft dit in een van bun onderzoeken ook al eens geconcludeerd en 
onder de aandacht van het ministerie gebracht. Het zou veel beter en veiliger zijn 
indien de gele pasjes direct door de politie zelf zouden worden versterkt. Dan heb 
je zicht op het juiste aantal dat verstrekt is en wordt. Hier moet zonder meer wat 
aan verbeterd worden...." [Respondent nr. 1 afdeling bijzondere wetten] 

Een respondent van een recherchebureau geeft aan dat in zijn ogen het toezicht van de 
plaatselijke politie nauwelijks een naam mag hebben. Een ex-politieman geeft hierover zijn 
mening: 

"... .Het formele contact dat ik met de politie heb is iemand van de plaatselijke 
politie, die zelf totaal geen kennis van zaken heeft. Het toezicht van de politie is te 
verwaarlozen. Bij mij thuis is nog nooit iemand komen kijken. Ik heb zelfs de gele 
pasjes zelf moeten invullen..." [Respondent nr. 5] 

In de wet wordt beschreven waaraan particuliere onderzoekbureaus zich hebben te houden. 
Bij de vergunningaanvraag wordt ook door de politie hierop gewezen. Maar een controle of 
het daadwerkelijk in de praktijk zo gebeurt is er niet of nauwelijks. Een van de 
respondenten van de afdeling bijzondere wetten geeft een voorbeeld door te wijzen op het 
feit dat er eigenlijk door dergelijke bureaus niet mag worden afgeluisterd. Daar wordt bij een 
vergunningaanvraag ook op gewezen, maar dan houdt het ook al vlug op: 
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....We gaan ervan uit dat dit best wel zal voorkomen, maar we realiseren ons dat 
we hierop helemaal geen zicht hebben. Dus kan de betrokkene rustig zijn gang gaan 
en zijn werkzaamheden uitvoeren op de manier die voor hem het beste uitkomt...." 
[Respondent nr. 1 afdeling bijzondere wetten] 

Van de recherchebureaus die we bezochten hoorden we in twee gevallen dat men de 
controle door de.plaatselijke politie als goed en zinvol ervoer. Verder is iedereen hierover 
vrij negatief. Vastgesteld kan worden dat in lang niet alle gevallen de formele controle 
daadwerkelijk plaatsvindt met de grondigheid die nodig is om werkelijk zicht te krijgen op 
wat er zich afspeelt. Slechts een klein aantal recherchebureaus wordt feitelijk bezocht en 
waar dit wel het geval is blijft het toezicht vaak beperkt tot het informeren naar het hang- 
en sluitwerk en de alarmapparatuur die de gevoelige gegevens moeten beveiligen. Tot 
inhoudelijke discussies tussen politic en recherchebureaus kwam het maar in enkele 
gevallen. Opvallend is wel dat waar er zaakinhoudelijke samenwerking en 
gegevensuitwisseling tussen politic en particuliere recherche plaatsvindt, de afdeling 
bijzondere wetten bier zelden een rol in speelt. Dergelijke contacten liggen rechtstreeks bij 
de CID of andere rechercheafdelingen. Een respondent zegt hierover: 

"... .Wat voor zin heeft het om dergelijke eisen te stellen als er niet gecontroleerd 
wordt? Er zijn nog bureaus die zich bijvoorbeeld niet aangemeld hebben bij de 
Registratiekamer. Ik heb de politic wel eens getipt over een recherchebureau dat 
zonder vergunning werkte. Er werd toen gevraagd of ik bewijzen had.... 
Uiteindelijk is er niks met die informatie gebeurd...." [Respondent nr. 27] 

Naast het feit dat de formele controle door de plaatselijke politic blijkbaar te wensen 
overlaat, kunnen er zoals gezegd ook vraagtekens gezet worden bij de feitelijke controle op 
de locatie van de bureaus en zeker wat betreft controles naar aanleiding van signalen uit het 
veld zelf. 

"....Ik heb hier in de regio geen concurrentie. Er lopen nog wel een paar cowboys 
rond. Met een van hen heb ik echt een probleem, die is lid van zeven 
schietverenigingen en zogenaamd steeds onderweg van de ene naar de andere om te 
gaan schieten. Loopt dus gewapend met een pistool aan de broekband in de 
binnenstad rond, begeleidt bier 's avonds een juwelier bij het afstorten van de 
dagopbrengst. Ik heb de politic daarop attent gemaakt: `haal die gast van de straat', 
maar ze doen er niks aan. Als dat ooit tot een overval komt zijn de poppen aan het 
dansen, want hij gaat geheid schieten en dan kunnen er omstanders geraakt worden. 
Dan krijgt in een keer de hele branche een slechte naam...." [Respondent nr. 24] 

4.6 De grijze en irreguliere sector 

Op basis van een analyse van diverse databestanden die voor dit onderzoek zijn 
samengesteld, kan worden geschat dat er in Nederland zo'n twintig tot vijftig particuliere 
recherchebureaus zonder vergunning van het ministerie opereren. 83  Over de omvang en 
precieze werkzaamheden van deze bedrijven is weinig bekend, maar voor het merendeel 
zullen ze niet groter zijn dan vijf medewerkers; de meesten zijn waarschijnlijk 
eenmansbedrijven. Deels zijn dit bureaus die zich bewust onttrekken aan controles omdat 
ze iets te verbergen hebben. Het kan daarbij gaan om belastingontduiking, om de inzet van 

83) 	De gevolgde rekenmethode is weergegeven in bijlage 3. 
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ongeoorloofde methoden en technieken, het bedienen van twijfelachtige klanten, het 
inzetten van ongeregelde medewerkers en dergelijke. 

We zijn er uiteindelijk in geslaagd twee particulier rechercheurs te interviewen die zonder 
vergunning werkten. Een daarvan vroeg zich vanwege de bijzondere werkzaamheden, die 
grotendeels op het technisch-forensische vlak liggen, af of er wel een POB-nummer nodig 
was. Het tweede bedrijf verricht volgens ons onmiskenbaar activiteiten die als 
recherchewerk zijn aan te merken, maar beweerde zelf dat dit een kwestie van terminologie 
was: het zou feitelijk slechts om bemiddeling en advies gaan. 

Telefonisch hebben we nog enige malen contact gehad met een middelgroot bedrijf dat 
voorheen bij het ministerie was ingeschreven, maar dat de vergunning niet heeft verlengd 
omdat dit niet zinvol was. Het hebben van een vergunning was in de praktijk helemaal niet 
nodig gebleken, zo gaf men aan. Niemand vroeg er ooit naar en andere bureaus werkten 
ook zonder vergunning. Naar onze indruk was dit een tamelijk professioneel bedrijf, dat al 
langere tijd bestaat en er heel bewust voor kiest om buiten het toezichtregime te opereren 
omdat men het niet serieus neemt. 

Zoals eerder vastgesteld signaleren vergunninghoudende bureaus die wij spraken met 
regelmaat `grijze' concurrenten in het veld en maken zij daarvan ook melding van bij de 
politie en het ministerie. Hierop is voor zover wij konden nagaan tot dusver niet of 
nauwelijks actie op ondernomen. Bij de irreguliere rechercheurs zou het volgens onze 
respondenten voornamelijk gaan om 'cowboys' en `prutsers': uit eigen ervaring kunnen we 
daarover echter geen oordeel geven. 

4.7 De toekomst: hoe nu verder 

In deze voorlaatste paragraaf zullen we kort stilstaan bij de meningen die bij de particuliere 
recherchebureaus leven met betrekking tot de toekomstverwachtingen van hun eigen 
bureau, alsook de ontwikkeling van de branche in zijn geheel. Daarnaast besteden we 
aandacht aan de knelpunten die men in het algemeen bij de uitvoering van dagelijkse 
werkzaamheden ervaart. Voorafgaand hieraan bespreken we hoe men binnen deze sector 
denkt over de toezichtspraktijk, de regulering en de rol die brancheverenigingen in de 
toekomst zouden kunnen vervullen. 

4.7.1 Toezichtspraktijk, de regulering en de belangenvereniging 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
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In paragraaf 4.5 zijn we al uitvoerig ingegaan op de toezichtspraktijk door het ministerie van 
Justitie en de plaatselijke politie zoals die ervaren wordt door de particuliere recherche-
bureaus. In deze paragraaf gaan we nader in op de toekomstverwachtingen die deze respon-
denten hebben ten aanzien van deze toezichtspraktijk. 

Recapitulerend kunnen we op basis van hetgeen in paragraaf 4.5 is gepresenteerd de 
conclusie trekken dat de toezichtpraktijk over de hele linie als `sleche ervaren wordt. Wij 
hebben in deze paragraaf een aantal knelpunten hieromtrent weergegeven. De kritiek heeft 
met name betrekking op de jaarverslagen, diverse aspecten ten aanzien van de 
vergunningverlening, de feitelijke controle door de politie wat betreft de screening voor 
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deze vergunningverlening, de controle van de panden en het toezicht op de uitvoering van 
de werkzaamheden. 

Enkele respondenten hebben duidelijke ideeen over hoe dergelijke knelpunten in de 
toekomst zouden kunnen worden opgelost. Zo geven enkelen van hen aan dat er eigenlijk 
behoefte is aan een overkoepelend orgaan dat toezicht houdt op de particuliere 
recherchesector en dat eindverantwoordelijk wordt gesteld voor een gedegen certificering 
en andere kwaliteitseisen. Een van deze interviewpartners zegt hierover het volgende: 

"....Als er een commissie van toezicht zou komen om de markt te reguleren en de 
kwaliteit te bewaken zou dat beslist lastig zijn: het wordt dan een competentiestrijd. 
Het zou eerder een onafhankelijke raad van toezicht moeten zijn, met een advocaat 
erin, een politiechef, plus twee mensen die open staan voor ons soon bureaus. Ook 
wij zouden er moeite mee hebben te accepteren om te worden terechtgewezen door 
"hem". Maar er is wel een behoefte aan certificering, een goede opleiding, 
kwaliteitseisen...." [Respondent nr. 15] 

Het toezicht op lokaal niveau zou beter kunnen functioneren indien de publieke sector (de 
politie) met de private sector een nauwer contact zou hebben. Veel respondenten zijn van 
mening dat tussen die twee werelden nog een te grote afstand bestaat. Er zijn diverse 
voorbeelden de revue gepasseerd die aantonen dat de publieke- en private sector steeds 
meer toenadering tot elkaar zoeken en zelfs in enkele gevallen samenwerken. De 
verwachting leeft dan ook bij velen dat dit aspect in de nabije toekomst verbeterd zal 
worden. Zo geven twee respondenten voorbeelden van hoe de samenwerking met de politie 
en de uiteindelijke controle beter gestahe zou kunnen krijgen: 

"....De politie zou gedurende een periode van vijf zes jaar moeten samenwerken 
met alle recherchebureaus in hun bewakingsgebied. Iedere drie maanden zou er dan 
een gesprek kunnen plaatsvinden: `waar ben je mee bezig, hoe gaat het?' Et 
cetera...." [Respondent nr. 14] 

c, ....Elke regio zou een soon controleur moeten hebben die is aangesteld door 
justitie. Deze controleur zoekt contact met het bureau dat in de regio werkzaam is. 
De verschillende taken zouden dan kunnen zijn: het controleren van de werkwijze; 
het adviseren over werkwijze; adviseren over de beveiliging van het huis waar het 
bedrijf gevestigd is, en het zijn van contactpunt voor de afdeling bijzondere 
wetten...." [Respondent nr. 27] 

In het creeren van een centraal informatieknooppunt zien diverse respondenten een 
oplossing om dubieuze trajecten tegen te gaan om aan informatie te komen. Zo'n 
informatieknooppunt kan dan zorg dragen voor de verstrekking van bepaalde 
basisgegevens, zoals kentekengegevens 84, bevolkingsgegevens, antecedenten et cetera. Het 
volgende citaat illustreert hoe deze informatievergaring op dit moment in z'n werk pat: 

84) 	Wat kentekens betreft geldt nu de regeling dat iedereen een kenteken per acceptgiro kan opvragen, maar dat 
dan eerst de kentekenhouder op de hoogte wordt gesteld van het verzoek en om toestemming wordt gevraagd. 
Deze maatregel is onder meer getroffen om stalking tegen te gaan. In de praktijk maken vrijwel alle 
recherchebureaus gebruik van enkele clandestiene toegangen tot het kentekenregister, onder meer via een 
verzekeringsbedrijf. 
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"....Kentekens heb je gewoon nodig in dit werk. Wij gebruiken daarvoor een 
verzekeringsbedrijf, daar bel ik heen en binnen twee minuten heb ik een 
tenaamstelling. De politic weet dat ook, maar niemand doet daar wat aan, het wordt 
gewoon gedoogd. Ik wil daar beslist geen oud-collega's voor gebruiken, die breng je 
daarmee zwaar in de problemen...." [Respondent nr. 24] 

Er worden in de interviews met de particuliere recherchebureaus ook wat optics genoemd 
waarin wordt aangegeven hoe de huidige situatie met betrekking tot de regulering en de 
regelgezing in de toekomst verbeterd zou kunnen worden. Zo wordt er door sommige 
respondenten op gewezen dat particuliere recherchesector voor een deel zelfreinigend is. De 
markt reguleert zich op deze wijze voor een deel zelf. Een van onze respondenten zegt dat 
er altijd we! "zwarte schapen' in een branche zullen blijven bestaan, maar dat het een kwestie 
van tijd is totdat er een zelfregulerend effect zal optreden dat deze branche tot een bepaalde 
hoogte opschoont: 

"....Echter de hele branche clean krijgen doe je nooit. Je zult altijd mensen binnen 
deze sector actief zien die buiten de wettelijke kaders acteren. Er zullen altijd 
bureaus blijven bestaan als (... ) en (... ). 85  We moeten de huidige situatie 
accepteren zoals die nu is... en de markt reguleert zich voor een groot gedeelte zelf. 
De goeden blijven uiteindelijk toch over, het is een kwestie van zelfregulering...." 
[Respondent nr. 4] 

In paragraaf 4.5 zijn we ook uitvoerig ingegaan op de regelgeving. Een aspect van de regel-
geving, de opleiding tot particulier rechercheur, willen we hier nog kort onder de loep ne-
men. Er is veel kritiek ge_uit op de opleiding. Deze zou op dit moment ronduit slecht zijn. 
Zowel de inhoudelijke kant als . 00k de praktijkgerichtheid laten sterk te wensen over. Ook 
het gemis aan het stagemogelijkheden wordt door diverse bureaus als een tekortkoming 
gezien. De meeste respondenten zijn het er dan ook over eens dat op korte termijn aan deze 
kwaliteitseisen een positieve wending gegeven moet worden. Een respondent geeft een 
overzicht hoe dit opleidingsaspect in Belgie is gereorganiseerd: 

"....In Belgie is het beter geregeld: je krijgt alleen een licentie als je een cursus met 
goed gevolg hebt doorlopen. Voor die cursus is een vooropleiding in de humanoria 
vereist. Bovendien krijg je in Nederland een vergunning als je geen crimineel 
verleden hebt, dit wil zeggen nooit bent veroordeeld. In Belgie zijn ze ook op dat 
vlak strenger: als je ooit wat met de politic te maken hebt gehad, dus enige 
betrokkenheid bij misdrijven ook al ben je niet veroordeeld, dan krijg je geen 
vergunning. (... ) In Belgie zit in de opleiding ook een zeker deontologisch 
[normstellend - ES8(..E] element. (Daar) is de opleiding van overheidswege 
georganiseerd. Die is dan ook goed en goedkoop: de opleiding prive-detective is 22 
cursusweken, telkens twee avonden (... ) en omvat zowel theorie als praktijk. (... )." 
[Respondent nr. 25]86  

Tot slot zullen we nog kort inzoomen op de meningen van onze respondenten ten aanzien 
van de rol die de belangenvereniging VPB en de stichting NEROB in de toekomst voor de 
particuliere sector zouden kunnen gaan spelen. In paragraaf 4.1 zagen we al dat ongeveer de 
helft van onze respondenten op dit moment niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. 

85) Dit betreft in het verleden in opspraak geraakte particuliere recherchebureaus. 
86) Overigens is het niet zo dat een eerdere veroordeling voor een misdrijf een onoverkomelijk beletsel vormt voor 

het verstrekken van een vergunning: er zijn hiervoor verjaringstermijnen van respectievelijk vier (geldboete) en 
acht (vrijheidsstraf) jaar. 
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Hiervoor worden diverse redenen opgegeven. Toch zijn er ook onder die respondenten 
velen die het belang en de meerwaarde van een goede brancheorganisatie wel inzien. 

".... Ik ben geen lid van de VPB, maar we! van NEROB. De verldaring hiervoor ligt 
met name in de slechte belangenbehartiging bij de VPB. Men is veel te star 
georganiseerd. Te veel ambtelijk en de kosten van het lidmaatschap zijn ook niet 
gering. Ik zie op dit moment in de VPB dan ook geen meerwaarde voor de 
bedrijfstak. Er komt niets uit. Ik blijf voorlopig nog wel lid van NEROB. In 
principe heeft deze stichting wel ambities. Men wil in ieder geval, door hoge eisen 
te stellen aan de leden, het kwaliteitsniveau van de sector waarborgen. Dit laatste is 
voor mij een eerste belangrijke stap in de goede richting. Maar ook voor NEROB 
geldt dat het veel meer zou kunnen betekenen dan dat er tot nu toe gedaan 
wordt...." [Respondent nr. 2] 

De kritiek die sommigen leveren op de VPB is niet mals en de critici behoren ook tot de 
grotere en meer professionele recherchebureaus, getuige de Volgende uitlating. 

....De VPB is zeker niet representatief voor de branche. Er .zijn 20-25 bedrijven 
die de markt domineren, daar moet justitie zich op richten: de eenpitters zijn 
meestal na een paar jaar verdwenen. We zijn geen lid van de VPB, voelen ons totaal 
niet verwant met de mensen die nu de VPB domineren. Het is allemaal 
belangenverstrengeling: ze doen ook opleidingen en zo, maar dat moet je uit elkaar 
houden...." [respondent nr. 33] 

Een andere respondent denkt meer aan een onafhankelijk en objectief orgaan dat als 
intermediair kan functioneren tussen de overheid en de particuliere sector. 

"....Er moet een commissie opgericht worden die feeling heeft met de markt. Dit 
ter vervanging van de verantwoordelijke ambtenaren op het ministerie van Justitie. 
Deze commissie moet weten wat er te koop is en moet een intermediair zijn tussen 
justitie en de markt. De VPB moet niet op het beslissingsniveau zitten en ook niet 
de enige gesprekspartner zijn...." [Respondent nr. 9] 

4.7.2 Marktontwikkelingen en knelpunten 

Als we onze respondenten confronteren met de vraag hoe men de marktontwikkeling van 
hun branche op middellange terrnijn (de komende vijf jaar) ziet, geven ze daarop 
uiteenlopende antwoorden. Enkele uitzonderingen daargelaten reageren de meeste bureaus 
in termen van "de private opsporing is een groeimarkt" en "de branche gaat zonnige tijden 
tegemoet". Enkele houders van eenmanszaken kunnen naar eigen zeggen niet rondkomen 
van uitsluitend de inkomsten van de particuliere recherchewerkzaamheden en oefenen dan 
ook daamaast (heel) andere werkzaamheden uit. 

Velen zijn het erover eens dat er sprake is van een terugtredende overheid. De overheid 
trekt zich terug uit het publieke domein en vraagt de hulp van burgers, maar de 
marktwerking heeft er voor gezorgd dat de private markt is ingesprongen. De overheid 
heeft geen zicht meer op de ontwikkelingen en de politie hobbelt er maar wat achteraan. 
Respondenten van met name de grotere bureaus spreken van het ontbreken van een visie op 
dit terrein bij de overheid. De overheid is, zowel op centraal als decentraal niveau, niet in 
staat de gaten die er vallen door het weglekken van kennis en capaciteit op te vullen. De 
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private sector zal hiervan in toenemende mate de vruchten kunnen plukken. Men 
constateert dat de politie steeds minder aandacht kan en zal besteden aan bepaalde 
problemen en zaken die zich binnen bedrijven en organisaties voordoen. Dit doet zich met 
name voor op de gebieden van interne en sociale fraude, diefstal, milieucriminaliteit en 
preventie. Er liggen dan ook voor de branche de nodige kansen om hierop in te springen en 
delen van deze taken verder over te nemen. Respondenten zien veelal een zonnige toekomst 
voor het eigen bedrijf en spreken van een "booming business" in een veiligheidsmarkt 
waaruit de overheid terugtreedt en ondememers kwaliteit en resultaten kunnen leveren. 

Toch zijn er ook andere geluiden. Een respondent die na 25 jaar ervaring in de opsporing 
begin jaren negentig een inmiddels bloeiend bedrijf startte, meent dat de markt toe is aan 
een shake-out. 

"....De hausse is nu op zijn top. Tussen nu en drie jaar krijg je een verzadiging, dan 
gaat de markt stabiliseren en zullen 20-25 bureaus vrijwel al het serieuze werk doen. 
Voor de eenpitters blijven dan alleen de argeloze particulieren over: die zijn aan de 
goden overgeleverd. Je kunt het vergelijken met de beveiligingsmarkt: er zijn er nu 
nog plusminus vijf die de markt domineren, die is verzadigd. Er is natuurlijk een 
belangrijk verschil met de recherchemarkt: als je daar te groot wordt verlies je je 
slagvaardigheid. Dan ga je op de politie lijken. Kijk maar naar KPN, die wilden met 
Risicon in een keer de markt gaan domineren, nu zijn ze opgeheven. Een echt 
grootschalig recherchebureau, dat werkt niet...." [Respondent nr. 33] 

Een van de respondenten bepleit het instellen van een streng toezichtsregime met een 
keurmerk en een voor de overheid geheel transparante bedrijfsvoering. Hij ziet al voor zich 
hoe de particuliere sector de publieke sector dan zou kunnen gaan helpen. 

"....Wij zijn sterk voor samenwerking met de politie en zouden daar graag 
afspraken over maken. Als je weet hoeveel meldingen vanuit het bedrijfsleven er in 
het BPS komen waar niets mee gedaan wordt. Geef dan even door: die en die kan 
jullie wel helpen, daar kun je gaan praten. Dan kost het ze een x-bedrag per uur, 
maar er wordt tenminste wat aan gedaan. Ik heb voorgesteld: wij maken in zo'n 
geval een onderzoeksopzet, leggen dat aan een politiecoordinator voor, die bekijkt 
het op mogelijke bezwaren. Als dat in orde wordt bevonden dan gaan we aan de 
slag, en dan kan het uiteindelijk zo naar de afdeling recherche. Heel efficient, en de 
politic kan meer opgeloste zaken registreren. Maar daar was men nog niet toe 
bereid. De overheid laat dat gewoon liggen. Er is heel veel behoefte aan advieswerk 
bij problemen, zoals de risicoanalyses die ik maak. Daar nemen ze gewoon geen tijd 
voor. Maar er gaat wel wat veranderen, het is een kwestie van tijd... ." [Respondent 
nr. 24] 

Er is binnen het bedrijfsleven onmiskenbaar een groeiende behoefte aan recherche-
onderzoeken. Daar zijn diverse redenen voor aan te geven. Op de eerste plaats heeft dit te 
maken met een toename van de bedrijfscriminaliteit: dit blijkt uit de stijgende aangiftecijfers. 
Dit brengt met zich mee dat er steeds vaker een beroep gedaan moet worden op de politie 
om deze criminaliteit aan te pakken. Als er op de aangiftes geen actie wordt ondernomen 
gaat het bedrijfsleven op zoek naar altematieven en komt zodoende terecht bij de 
particuliere sector. Op de tweede plaats lijken bedrijven tegenwoordig eerder genegen de 
`vuile was' buiten te hangen. Ook dit heeft als resultaat dat de publieke sector formed l in 
actie dient te komen, maar daar wordt uit oogpunt van capaciteits- en prioriteitsproblemen 
vaak geen gehoor aan gegeven. En de derde reden is de prioriteitstelling bij justitie en politie 
zelf, waar men geen aandacht kan en/of wil schenken aan rechercheonderzoeken die binnen 
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het bedrijfsleven gestalte moeten krijgen. Een typerend voorbeeld uit velen van dit laatste 
wordt verwoord door een van de respondenten: 

....De markt groeit enorm omdat de politie andere prioriteiten stelt en daardoor 
steken laat vallen. Zo'n bedrijf kan aangifte doen, maar schiet daar weinig mee op. 
Er was bijvoorbeeld een bedrijf dat tien miljoen aan Amerikaanse dollars kwijt was, 
de politie doet daar niets aan. Dat bedrijf wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk van 
het geld terug, dus kwamen wij in beeld...." [Respondent nr. 22] 

De groei in de markt wordt echter niet alleen bepaald door pull-, maar ook door push-
factoren. Een toenemend aantal politiemensen lijkt zich te interesseren voor een carriere-
switch naar het bedrijfsleven, zodat de capaciteit en professionaliteit in de markt verder 
toenemen. De motivaties voor de overstap hoorden we tientallen keren herhaald in dit 
onderzoek: het inkomen natuurlijk, en eigen baas zijn, maar vooral de frustraties over het 
werkklimaat bij de politie en het verlangen naar speurwerk. 

"....Waarom zo veel politiemensen voor dit vak kiezen? Velen van hen zijn bij de 
politie gegaan om te kunnen speuren, dat vinden ze gewoon prima werk. Als je dan 
ziet dat de surveillancefunctie steeds meer wordt uitgehold, de status van de agent 
verdwijnt, ook omdat er steeds meer ass istenten, surveillanten en weet ik wat 
rondlopen, en dat mensen na een paar jaar recherche door job rotation toch weer in 
het uniform moeten, dan is het niet vreemd dat ze een keuze maken. Ze hebben 
gewoon hart voor dit vak, willen het toch, desnoods dan maar buiten de politie. De 
meesten aarzelen wel om de vaste baan op te geven: daar hechten ze erg aan. Maar 
je kunt altijd terug, ze ontvangen je met open armen als je tenminste het werk goed 
hebt gedaan...." [Respondent nr. 33] 

"....Vanuit de politie kan mij niets worden verweten. (De plaatsvervangend 
korpschef) heeft wel eens gezegd: `je trekt al m'n mensen weg', maar zo werkt de 
markt nu eenmaal. Bij ons verdienen ze beter en hebben ze vaak leuker werk. Het 
aanbod is dan ook enorm...." [Respondent nr. 24] 

Een andere ontwikkeling die geconstateerd wordt is het feit dat allerlei particuliere 
onderzoeksbureaus die gezien hun feitelijke activiteiten een vergunning zouden moeten 
hebben zich zogenaamd terugtrekken uit de markt, maar hun werkzaamheden in feite 
voortzetten onder de algemene noemer `adviesbureau'. Hiermee ontrekken zij zich aan de 
controle van de overheid, want ze doen nog precies hetzelfde. Een respondent noemt het 
voorbeeld van een in ongenade gevallen politieman die een vergunning wordt geweigerd, 
maar die zijn plannen toch doorzet: 

....Zo'n (....) die gewoon op TV verklaart dat-ie geen medewerking krijgt en dan 
maar `advieswerk' gaat doen. Wij hebben daar last van, dat schaadt het imago. Je 
moet toe naar de situatie dat men weet dat een bedrijf goed werk levert. Toch een 
soort keurmerk, misschien ook een ISO-certificaat. We willen er graag bij 
betrokken zijn als het ministerie daarmee aan de slag gaat...." [Respondent nr. 15] 

Veel respondenten toonden zich bezorgd over het imago van de branche, dat erg kwetsbaar 
wordt geacht. Een misstap van een concurrent die in de publiciteit komt kan direct zijn 
weerslag op de omzet hebben. 

"....We hebben bier de (...)-zaak gehad, voormalige mensen uit het AT. Daar 
werden wij mee geconfronteerd bij klanten en dergelijke: 'bent u van (...)?' Twee 
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jaar lang hebben mensen de andere kant uitgekeken als ik er aan kwam, terwijl wij 
er niets mee van doen hadden. Maar dat heeft bier in de regio wel impact 
gehad!...." [Respondent afdeling bijzondere wetter)] 

De consequentie van dit alles is dat het aantal particuliere onderzoeksbureaus in de nabije 
toekomst waarschijnlijk nog zal toenemen. Ook de vraag naar specifieke deskundigheid 
groeit. Daarom zien sommige respondenten dat de politie zich in de toekomst meer zal gaan 
richten op een beperkt aantal terreinen, waarbij de private sector een aantal soorten 

• onderzoek naar zich toegeschoven zal krijgen. In de toekomst zullen zaken als de 
afhandeling van aanrijdingen met blikschade en brandonderzoeken steeds meer door de 
particuliere markt worden gedaan. Een enkele respondent voorziet zelfs een mogelijke 
privatisering van wijkagenten op termijn. Daarnaast zal volgens enkele respondenten het 
preventie- en security-management een verdere vlucht gaan nemen. 

Als we komen te spreken over knelpunten die worden ervaren binnen de private opsporing, 
wordt bijna unaniem het gemis aan informatie genoemd. Gezien het feit dat er heel veel ex-
politiemensen in deze private sector werkzaam zijn die weten hoe makkelijk het is om 
bepaalde gegevens direct ter hand te hebben, is het voor velen des te frustrerender te 
merken dat dit in de particuliere sector niet het geval is. 

....Het probleem bij de uit-voering van een opdracht is vaak het gebrek aan goede 
en snelle informatie. We zijn dit natuurlijk gewend toen we nog bij de politie 
werkten. Maar nu moeten we het alleen zien te redden...." [Respondent nr. 5] 

De Wornritie-uitzeisselingtussen overheidsinstanties en particuliere recherchebureaus laat 
volgens de rechercheurs sterk te wensen over. Er is eigenlijk alleen maar sprake van 
eenrichtingsverkeer. Daarbij gaat het niet alleen om criminele antecedenten, maar om allerlei 
soorten informatie. Over het algemeen is men zelf best bereid omde overheid van 
informatie te voorzien, als daar tegenover staat dat de particuliere sector ten behoeve van 
bun eigen onderzoeken bepaalde gegevens makkelijker dan nu het geval is van de overheid 
krijgt. Met name denkt men daarbij aan relatief eenvoudige zaken als het natrekken van 
kentekengegevens en informatie uit het bevolldngsregister. Een stap verder is de behoefte 
om in voorkomende gevallen in alle openheid te kunnen samenwerken met de politie. 
Diverse respondenten spraken de behoefte uit dat er voor dergelijke informatie een centraal 
informatieknooppunt in het leven wordt geroepen. Daar zou dan ook de verstrekking van 
en de controle over de informatie ingebed moeten worden. Twee respondenten zeggen 
hierover het volgende: 

"....Het zou goed zijn als er een regionaal aanspreekpunt zou zijn voor contacten 
tussen overheid en recherchebureaus. Op die manier zouden we over en weer 
vertrouwen kunnen opbouwen...." [Respondent nr. 14] 

"....Met die mensen van bijzondere wetten heb ik verder geen contact voor wat 
betreft informatie-uitwisseling. Dat zou er wel moeten zijn: als recherchebureaus 
iets te weten komen wat in het algemeen belang naar de politie moet, zou daarvoor 
een kanaal moeten zijn.... Maar je weet hoe moeilijk het is op het moment, 
anonieme bron via de CID kan eigenlijk al niet meer, en een recherchebureau zit er 
natuurlijk niet op te wachten om in processtukken te komen... .." [Respondent nr. 
22] 
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Naast het gernis aan deze basis informatie zien velen ook als knelpunt dat.bepaalde 
onderzceksnrthoden moeilijk toepasbaar of zelfs verboden zijn. Flierbij valt te denken aan 
technieken zoals het volgen en observeren van personen, maar ook meer technische 
mogelijkheden zoals het afluisteren van telefoons, het plaatsen van microfoons en 
peilzenders, et cetera. 
Een ander knelpunt is het gebrek aan toezicht en eenduidige regelgezing. In de hieraan 
voorafgaande paragrafen is daar op meerdere plaatsen al het nodige over geschreven. Om 
de branch& zuiver te houden is het ondermeer noodzakelijk dat het optreclen van `zwarte 
schapen' binnen deze sector zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Dit kan alleen als 
een adequaat toezicht van de landelijke en lokale overheid in de toekomst gestalte krijgt. 
Samenvattend kunnen we de conclusie trekken dat de particuliere recherchesector behoefte 
heeft aan. een eenduidige en op de praktijk afgestemde regelgeving en een effectief 
toezichtsregime. 

"....Er is nu een wildgroei op deze markt, dat wordt in de toekomst formaliseren en 
reguleren. Er moet ook controle op zijn, daar moet een paraplu boven. Laat dat 
maar een OvJ met specialisatie zijn. (...) Wij komen de beunhazen tegen, of liever 
hun werk: een klant heeft dan veel geld naar zo'n beun gebracht en dan mogen wij 
het nog eens overdoen. Die hebben dan zelfs een POB-nummer, maar lopen toch 
te ldooien. Leveren `rapporten' in in de vorm van een ruw logboek, met de fouten 
ern. Nou ja, wij hebben er eerder voordeel van, als klanten daarna zien hoe serieus 
wij werken. (...)Wij verschijnen regelmatig als getuige-deskundige, hebben nog 
nooit een probleem gehad. Onze rapporten zijn uitstekend. Het enige verschil met 
een PV is: er staat 'rapport' in plaats van PV, en onderaan 'mar waarheid' in plaats 
van 'op ambtseed'...." [Respondent nr. 33] 

"....De overheid vindt enerzijds dat verzekeraars en bedrijven hun eigen broek 
moeten ophouden bij de bestrijding van fraude, maar onthoudt hen anderzijds de 
nodige informatie. Een ander knelpunt is dat alleen bedrijven die voor derden 
werken aan de wet zijn onderworpen, maar de onderzoeksafdelingen van 
bijvoorbeeld verzekeraars, banken en multinationals niet...."[Respondent nr. 21] 

Het hele opleidingstraject laat volgens velen ook nog sterk te wensen over. De opleiding is veel 
te weinig gericht op de dagelijkse praktijk en wordt door velen ronduit als `sleche betiteld. 
Een veel gehoorde kritiek is het feit dat de overheid de wet verandert en een opleiding 
verplicht stelt, maar gelijktijdig te laat stappen onderneemt om opleidingen te realiseren. 
Ook de ontbrekende mogelijkheid tot het lopen van stages en dergelijke leidt tot veel 
kritiek. Een ander knelpunt dat is het nut en de doelmatigheid van de branchezeremging, die 
voor velen op dit moment geen meerwaarde heeft. 
Andere opmerkingen betreft zaken zoals het geaccepteerd worden als sector die goed en 
professioneel werk levert. In relatie hiermee wijst een substantieel deel van de respondenten 
uit zichzelf op wat men ziet als de afkalving van de kwaliteit van de politie. Hierdoor wordt 
het werk van recherchebureaus een stuk lastiger. 

4.8 Samenvatting 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van hetgeen aan nieuwe empirische gegevens uit dit onder-
zoek is voortgekomen. De structuur en omvang van de markt wordt geschetst, waarbij een 
indeling in vier categorieen wordt aangehouden. Over de belangenverenigingen geven veel 
respondenten te kennen dat bun huidige functioneren te wensen overlaat. Qua deskundig- 
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heid blijkt dat bijna de helft van de actieve particuliere rechercheurs werkzaam bij de 
geinterviewde bureaus uit de politic afkomstig is. Anderen kunnen bogen op een ervaring 
als particulier rechercheur van tien jaar of langer. Op de inmiddels verplicht gestelde 
vakopleiding komt veel kritiek. 
De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend: het bedrijfsleven blijkt relatief het meeste werk 
op te leveren, maar ook overheidsorganisaties doen regelmatig een beroep op private speur-
ders. Particulieren huren met name de kleine bedrijfjes in. 

Wat methoden en technieken betreft zet de private sector alle traditionele middelen in, maar 
ook hi-tech opsporing vindt hierbij inmiddels plaats. In bepaalde gevallen dienen gespecia-
liseerde recherchebureaus zelfs als leverancier en dienstverlener voor de reguliere recherche. 

Wat samenwerking betreft wordt er vooral onderling veel samengewerkt tussen bedrijven. 
Sommige bedrijven werken ook met de politic samen, al komt dit veel minder voor. Infor-
matieuitwisseling is formed l haast onmogelijk vanwege juridische obstakels, maar in de prak-
tijk slaagt men er toch in om wegen en oplossingen te vinden indien beide partijen dit nood-
zakelijk vinden. Het Old Boys Network is uiteengeplozen en blijkt in de praktijk inge-
wikkelder dan voorheen is gedacht. Er wordt ook nog altijd `zonder pasje gespeurd'. Het is 
niet gelukt om meer dan een handvol speurders zonder vergunning te interviewen. Op basis 
van het combin.eren van diverse gegevens die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen 
(met name het matchen van databases, zoals uiteengezet in Bijlage 3) is de schatting 
gerechtvaardigd dat er in Nederland zo'n twin.tig tot vijftig particuliere recherchebureaus 
zonder vergunning van het ministerie opereren. 

Wat wetgeving en toezicht betreft pleiten veel bureaus, en met name de meer professionele, 
voor een verdergaande aanscherping van de regelgeving en vooral van de praktische con-
trole. En substantieel deel van de geinterviewde particulier rechercheurs verklaart zich er 
aan te ergeren dat "beunhazen" nog altijd in staat zijn om schijnbaar onbelemmerd hun 
clandestiene activiteiten voort te zetten, met alle risico's van dien voor het aanzien van de 
hele branche. Het huidige toezicht wordt door nagenoeg iedereen, en zelfs vanuit de politic, 
als zeer onbevredigend ervaren. 
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In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
ministerie van Justitie heeft ES&E gedurende het jaar 2000 onderzoek verricht naar de 
wereld van de particuliere recherche. Het onderzoek beoogt een beeld te geven van de 
structuur van de branche en de bedrijven die daarin opereren, van de aard en omvang van de 
werkzaamheden, van de praktijk van toezicht en regulering en vooral van de samenwerking 
en informatieuitwisseling van particuliere recherchebureaus met reguliere opsporings-
diensten en het Openbaar Ministerie. Het onderzoek bestond uit een combinatie van desk 
research (onderzoek op basis van literatuur, documenten, databestanden, jurisprudentie en 
open bronnen), expertmeetings en 54 interviews. Met name de interviews leverden 
waardevolle informatie op. Wel bleek het moeilijk om de bureaus die zonder vergunning 
werken te bewegen tot het verstrekken van informatie. 
Bij het ministerie van Justitie zijn ruim driehonderd recherchebureaus aangemeld. 
Tweederde van die ingeschreven bureaus verstrekt informatie aan het ministerie door middel 
van het (verplichte) jaarverslag. Bij deze 202 bureaus werken naar eigen opgave in totaal 
ruim zeshonderd personen. Naast de ingeschreven, vergunninghoudende bureaus kent 
Nederland naar schatting nog enige tientallen niet-geregistreerde recherchebedrijven, in 
grocitte varierend van een tot circa tien medewerkers en met een wisselende mate van 
professionaliteit. 
Recherchebureaus opereren niet als enigen in het private speurwerk. De markt van private 
instanties die informatie verzamelen met betrekking tot wets overtredingen, risico's, 
schadegevallen en dreigingen van verlies of ander nadeel laat zich op de volgende wijze 
indelen. 

a. Particuliere recherchebureaus (vergunninghoudend of bewust niet met vergunning; 
met en zonder `speciale diensten'; bier werken veel ex-politiemensen); 

b. Informatiebureaus (doorgaans geen vergunning nodig; met en zonder buitendienst; 
met en zonder `speciale diensten'; weinig ex-politiemensen); 

c. Bedrijfsrecherchediensten (werkzaam binnen een bedrijfsmatige organisatie, 
bijvoorbeeld banken, verzekerings- en creditcard-maatschappijen, maar ook grote 
productie- en dienstverlenende bedrijven zoals KLM; mits werkend voor een 
opdrachtgever geen vergunning nodig; veel ex-politiemensen); 

d. Forensische financiele dienstverlening (accountancy en dergelijke; grotendeels 
vergunninghoudend, hoewel misschien niet nodig; veel medewerkers zijn afkomstig 
van politie en justitie). 

In het onderzoek lag de nadruk op de categorie van de particuliere recherchebureaus. In 
omvang varieren deze ondememingen van eenmansbedrijf tot middelgroot bedrijf met ruirn 
zestig medewerkers. Sommige bedrijven zijn onderdeel van een (intemationale) holding. De 
circa tweehonderd zeer Ideine bedrijfjes werken voor een belangrijk deel voor particuliere 
Idanten, terwijl de meer professionele grotere bedrijven zich voornamelijk op het 
bedrijfsleven richten. De werkzaamheden van de bureaus zijn zeer uiteenlopend: onderzoek 
naar fraudes, interne diefstallen en dergelijke vormen de hoofdmoot, maar er is een waaier 
van andere soorten zaken, van het traceren van verdwenen personen tot het oplossen van 
erfeniskwesties, ontrouwzaken en alimentatiegeschillen, incasso en protectie, merkvervalsing 
en overlast van stalkers. Men geeft aan zeker bij bedrijfsmatige klanten het gat in de 
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middencriminaliteit te vullen dat de reguliere politie noodgedwongen heeft laten ontstaan. 
Wat methoden en technieken betreft zet de private sector vooral traditionele middelen in als 
interviews en observatie (fysiek en door middel van verdekt opgestelde camera's), maar er 
worden ook geavanceerde technieken ingezet. 

Gebleken is dat bijna de helft van de actieve particuliere rechercheurs werkzaam bij de 
geinterviewde bureaus uit de politie afkomstig is en daar bun deskundigheid aan ontleent. 
Er wordt veel onderling samengewerkt tussen recherchebureaus, waarbij een zekere 
specialisatie en geografische marktverdeling valt waar te nemen. Met name voormalige 
politiemensen werken vaak intensief onderling samen op basis van wederzijds vertrouwen. 
Op de verplicht gestelde vakopleiding komt veel kritiek. Ook van de belangenvereniging (de 
VPB) en het register van onderzoeksbureaus (de NEROB) vinden veel respondenten dat 
hun huidige functioneren te wensen overlaat. 

Sommige bedrijven werken met de politie samen aan onderzoeken, maar dit komt relatief 
weinig voor en dan voornamelijk bij bureaus die `vertrouwd' zijn omdat er voormalige 
collega's werken en bij schade-expertisebureaus. Uitwisseling van persoonsgerelateerde 
informatie is formeel haast onmogelijk vanwege juridische obstakels, maar in de praktijk 
slaagt men er toch in om wegen en oplossingen te vinden indien beide partijen dit nood-
zakelijk vinden. Vaker echter melden respondenten een geringschattende houding, 
diepgewortelde achterdocht en een sterke terughoudendheid bij politiemensen om contact 
met particuliere rechercheurs te onderhouden. Dit wordt door geinterviewden verklaard uit 
arrogantie, afgunst, onwetendheid en angst om te worden betrapt op overtreding van de 
privacywetten. Veel respondenten verklaarden om die reden geen informatie meer aan de 
politie te verstrekken. In het onderzoek is geen informatie aan het licht gekomen die er op 
wijst dat opsporingsinstanties meer dan bij hoge uitzondering op eigen initiatief 
recherchebureaus benaderen om opsporingsgerelateerde informatie boven water te halen of 
hen te sturen in het verzamelen daarvan. 
Er zijn aanwijzingen dat nogal wat recherchebureaus opsporingsinformatie en andere 
gegevens uit gesloten bronnen verwerven via informatiebureaus, verzekeringsbedrijven en 
advocatenbureaus. Men is erg terughoudend om hier tegenover de onderzoekers 
verifieerbare informatie over te verstrekken, maar er wordt aangegeven dat ook grote en 
goed bekend staande bureaus op deze wijze aan informatie zouden komen. 
Wat wetgeving en toezicht betreft pleiten met name de meer professionele bureaus voor een 
verdergaande aanscherping van de regelgeving en vooral van de praktische controle. Het 
ergert hen dat beunhazen nog altijd in staat zijn om onbelemmerd hun clandestiene 
activiteiten voort te zetten, met alle risico's van dien voor het aanzien van de hele branche. 
Het huidige toezicht wordt door nagenoeg iedereen, en zelfs vanuit de politie, als zeer 
onbevredigend ervaren. Tevens is er een grote behoefte te constateren aan praktische 
informatie met betrekking tot de toelaatbaarheid van opsporingsmethoden en aan een 
probleemloze toegang tot informatie uit met name het bevoLkingsregister en het 
kentekenregister. Over het algemeen is de branche redelijk optimistisch over toekomstige 
economische ontwikkelingen in de bedrijfstak; men staat daarbij doorgaans wel-willend 
tegenover een verdere marktstructurering van overheidswege, wanneer dat zou betekenen 
dat de branche meer transparant en professioneler wordt. 
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5.2 Conclusies 

De startnotitie van het ministerie die aan dit onderzoek ten gronds lag heeft gelegen streefde 
in algemene zin "een verkenning van dit terrein" na. ES&E ambieerde evenwel een redelijk 
betrouwbaar beeld te schetsen van de belangrijkste 'spelercategorieen' in de markt van de 
particuliere opsporing, van de geschreven en ongeschreven regels die het spel bepalen, van 
de `spelvormen' die zich zoal voordoen en van het `scoreverloop' tussen de diverse partijen. 
Daamaast hoopten we enig licht te kunnen werpen op de `spelerstransfers' en de 
voornaamste chicanes op en buiten het veld. Aan het einde van dit onderzoek gekomen 
kunnen nu conclusies worden getrokken, die tevens antwoorden op de onderzoeksvragen 
zijn. 

5.21 Antwoorden op de primaire onderzoeksvragen 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

1. 	Wat is de aard en omzung 'um de activiteiten die door particuliere bezeiligingsorganisaties 
en recherchebureaus uorden ontplooid? 

Het onderzoek spitste zich toe op de activiteiten van recherchebureaus. Wat de omuzng 
daarvan betreft is duidelijk geworden dat Nederland circa driehonderd geregistreerde 
recherchebureaus telt, terwijl volgens onze beste schattingen er daarnaast nog zo'n twintig 
tot vijftig bureaus zonder vergunning actief zijn. De bureaus varieren in omvang van een tot 
circa 65 medewerkers, waarbij in veel gevallen van freelancers en oproepkrachten gebruik 
wordt gemaakt. Bij de particuliere recherchebureaus die over het jaar 1999 een jaarverslag 
hebben ingezonden (69%) zijn in totaal 622 gediplomeerde rechercheurs in dienst. Omdat 
grotere bureaus er verhoudingsgewijs eerder toe geneigd zijn hun jaarverslag in te zenden 
kan worden verondersteld dat er naast de 622 geregistreerde rechercheurs, bij de bijna 
honderd niet rapporterende bedrijven nog minimaal honderd en maximaal circa 
driehonderd rechercheurs bij vergunninghoudende bedrijven in dienst zijn. Bij de circa 
twintig tot vijftig bureaus zonder vergunning zijn, naar kan worden aangenomen, in totaal 
tussen de veertig en tweehonderd personen actief. Dit brengt het totaal aantal medewerkers 
van recherchebureaus in Nederland op naar schatting minimaal 762 en maximaal 1122 
personen. 

Naast medewerkers van recherchebureaus, al dan niet geregistreerd, voeren ook 
medewerkers van bedrijfsbeveiligingsdiensten en sommige informatiebureaus en 
onderzoeks- en advies bureaus feitelijk activiteiten uit die als recherchewerk zijn te 
omschrijven, namelijk het vergaren en analyseren van gegevens die betrekking hebben op 
bepaalde natuurlijke personen. Een schatting van deze categorieen is nog lastiger, omdat 
hier geen gericht onderzoek naar is verricht. Door enkele respondenten werd erop gewezen 
dat'bijvoorbeeld steeds meer onderzoeks- en adviesbureaus recherchematige onderzoeken 
verrichten. Zij vallen, gezien hun reguliere werkzaamheden, niet onder de vergunningplicht 
en zijn zodoende niet onderhevige aan enige vorm van controle. 

Wat de aard van de activiteiten betreft is gebleken dat deze voor een groot deel betrekking 
hebben op het doen van operationeel onderzoek naar zaken als bedrijfsfraude, interne 
diefstallen, verzekeringsfraude, bedrijfsspionage en soortgelijke zaken. In dergelijke zaken is 
het bedrijfsleven en (nog in min.dere mate) de overheid opdrachtgever. Particulieren maken 
van met name de kleine recherchebureaus gebruik voor het uitzoeken van alimentatie- en 
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ontrouwkwesties, het opsporen van vermiste personen en dergelijke. De concrete 
speuractiviteiten hebben de vorm van alle klassieke tactische en technische activiteiten die 
van oudsher aan de reguliere recherche voorbehouden waren, zoals verhoor (indringende 
interviews), gesprekken met getuigen, observatie (al dan niet stelselmatig en met technische 
hulpmiddelen als video en peilapparatuur), het afluisteren van gesprekken per telefoon of 
rechtstreeks, het doen van onderzoeken in computersystemen, het uitvoeren van technisch 
forensisch onderzoek, dossieronderzoek, het gebruik van open en gesloten bronnen, 
samenwerking en uitwisseling van informatie met allerlei bedrijven, diensten en instellingen, 
het onderzoeken van afval en andere veiliggestelde zaken, misleiding door undercover werk 
en het kopen van informatie via tipgevers. Met name open bronnenonderzoek, interviews 
en observaties lijken het meest te worden toegepast: de geavanceerde en kostbare 
methodieken komen minder vaak voor. 

2. 	Welke terreinen bestrzjkt de particuliere recherche? Wie moeten uorden gerekend tot de 
belangrzjkste opdrachtgewrs c.q. afnemers uzn de gelewrde diensten? 

Deze vraag is al grotendeels bij vraag 1 beantwoord. Het bedrijfsleven van kleinbedrijf tot 
multinational en banken en verzekeringsbedrijven zijn in numerieke zin veruit de 
belangrijkste opdrachtgevers. Daamaast zijn in aflopende volgorde ook de lokale overheid, 
instellingen als sociale diensten en het GAK, tot aan departementen en (sporadisch) 
opsporingsinstanties, alsmede civiele- en strafrechtadvocaten als client aangetroffen. Wat 
terreinen betreft bestrijken recherchebureaus niet langer alleen de klassieke fraude en 
diefstallen in bedrijven, waar zij politie en justitie goeddeels hebben verdrongen. Zij komen 
in toenemende mate op het terrein van de strafrechtelijke opsporing, zelfs waar het gaat om 
het uitzoeken van levensdelicten, het boven water brengen van afgeschermde 
recherchetrajecten, het oplossen van ontvoeringen en afpersingen. Ook overheden doen 
naar het zich laat aanzien in toenemende mate een beroep op private speurders en adviseurs 
om interne problemen zoals integriteitskwesties op te lossen. 

3. 	In hoewrre is er sprake win een relatie/oterlap met de door de reguliere 
opsporingsinstanties uitgewerde uerkzaamheden? 

Een dergelijke overlap doet zich in meerdere opzichten voor. Allereerst voor wat betreft het 
werkterrein: op nagenoeg alle criminaliteitsvormen waarvan de bestrijding van oudsher aan 
de politic is opgedragen is inmiddels ook de private recherche actief, al ligt het zwaartepunt 
om voor de hand liggende redenen op de vermogensdelicten. Bedrijven proberen immers 
hun verliezen zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. In gevallen van fraude en 
diefstal binnen het bedrijf besluiten de verantwoordelijken dan ook vaak vrij snel een 
particulier recherchebureau in te schakelen, omdat die in tegenstelling tot de reguliere 
opsporingsinstanties over het algemeen snel in actie kunnen komen. Het onderzoeks-
rapport geeft hiervan voorbeelden. Maar ook wat betreft de concrete onderzoekswerlaaam-
heden zijn er weinig tactieken en technieken meer over waarin de particuliere recherche in 
de politic haar meerdere moet erkennen. De sterk toegenomen professionalisering heeft te 
maken met de beschikbaarheid van aanzienlijke budgetten, maar komt vooral voort nit het 
gegeven dat sinds het begin van de jaren negentig tientallen, wellicht zelfs honderden 
politiemedewerkers uit met name de recherchediensten de overstap naar de 
recherchebureaus hebben gemaakt. 
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4. In uelke mate en op uelke zeijze maakt de reguliere opsporing gebruik zan gegezens Tan 
particuliere recherche- instellingen? 

Het onderzoek indiceert dat het rechtstreeks opdrachten geven aan particuliere 
recherchebureaus door reguliere opsporingsdiensten vrij weinig voorkomt. Wij zijn slechts 
enkele gevallen tegengekomen waarbij de politic of het openbaar ministerie op die wijze 
private speurders ingezet heeft. Wel wordt herhaaldelijk melding gemaakt van gegevens-
uitwisseling en operationele samenwerking tussen de private en publieke recherche. Ruim 
eenderde van de bureaus geeft aan dat er contacten bestaan met de politic. Deze contacten 
bestaan ten dele slechts uit het informeren van de autoriteiten over bepaalde zaken, maar 
anderzijds is er ook sprake van daadwerkelijke samenwerking. Voor een deel gaat het hierbij 
om samenwerking in technische onderzoeken, zoals brandschades en ongevallen met 
voertuigen. Ook bij het oplossen van bijvoorbeeld bedrijfsinbraken, diefstallen en fraudes 
wordt wel samengewerkt; enige voorbeelden hiervan worden in het rapport beschreven. 
Enkele recherchebureaus gaven aan met regelmaat als informant gegevens aan de CID te 
verstrekken. Het motief hiervoor was doorgaans het kweken van goodwill voor het bedrijf, 
terwijl ook het op deze manier willen bijdragen aan het aanpakken van zware criminaliteit 
een drijfveer is. Ook het `bemiddelen' van particulier rechercheurs tussen bijvoorbeeld de 
politic, benadeelden en criminelen wordt genoemd, evenals het verhuren van apparatuur en 
vervoermiddelen aan de politic. Onderlinge coordinatie in het uitvoeren van 
onderzoeksactiviteiten en het overdragen van zaken wordt door meerdere respondenten 
genoemd. Er wordt echter niet alleen samengewerkt; naast de bier genoemde voorbeelden 
van meer of minder intensieve samenwerking moet ook worden gewezen op de veelvuldige 
verhalen van gefrustreerde samenwerking en onderling wantrouwen. 

5. Welke knelpunten doen zich wor ten aanzien um de samenvzrking c.q. 
gegetensuituisseling tussen de reguliere opsporingsinstanties enerzzjds en de particuliere en 
bedrillirecherche anderzzjds? 

Het meest belangrijke knelpunt dat particuliere rechercheurs aangeven is de huidige 
wetgeving, die een nagenoeg totaal verbod oplegt voor wat betreft het verstrekken van 
persoonsgerelateerde opsporingsinformatie. Formed l kan er daarom heel weinig en veel 
politiemensen wagen het niet om informatie te verstrekken vanwege de Wet politieregisters. 
Dat er toch wordt samengewerkt, met name met de wat grotere bedrijven waar ex-collega's 
werken, komt vooral doordat individuele recherchechefs en officieren van justitie pragma-
tisch opereren. Wanneer men als particulier rechercheur lokale of landelijke bekendheid 
geniet lijkt dat nog altijd deuren te openen. Een dergelijke werkwijze brengt wel met zich 
mee dat de verkregen informatie niet zonder meer te gebruiken is in de rechtbank. 
Een ander door respondenten uit de branche veelgenoemd knelpunt is het geconstateerde 
toenemende gebrek aan professionaliteit bij politiemedewerkers. Veel eerstelijns 
werkzaamheden worden tegenwoordig verricht door personen zonder volledige 
opsporingsbevoegdheid en met onvoldoende ervaring om goede processen verbaal te maken 
of deze te beoordelen. Capaciteitsgebrek in de reguliere opsporing is een laatste, voor de 
hand liggend knelpunt. 
Het bestaan van het zogenaamde Old Boys Network wordt door dit onderzoek 
onderschreven, maar dit is waarschijnlijk beperkter in wijdheid en diepgang dan in het 
algemeen wordt aangenomen. Naast informatieuitwisseling wordt het Old Boys Network 
volgens veel respondenten vooral ingezet voor het op gang brengen van de opsporing in 
zaken van opdrachtgevers. Op de schaarse markt voor reguliere opsporingscapaciteit weten 
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oud-politiemensen de weg; ze kunnen de beslissers aanspreken en de juiste argumenten 
gebruiken om de boel te activeren. 
Samenwerking blijft vaak achterwege omdat de politie geen mogelijkheden ziet cm mensen 
op een bepaalde zaak in te zetten, en particulier rechercheurs ontlenen dan ook een deel van 
hun inkomsten aan hun vermogen om het probleem van een clint op de juiste plaats te 
deponeren en in enkele gevallen het opsporingsapparaat zelfs in beweging te krijgen. 

5.2.2 Antwoorden op secundaire onderzoeksvragen 

Particuliere recherche: werkwijzen en informatiestromen 
Onderzoeksrapportage 

Naast de primaire onderzoeksvragen zijn er in de offerte ook nog enige secundaire vragen 
geformuleerd. 

6. 	Zzjn er Toordelen aan het licht gek omen die het war een particulier recherchebureau 
aantrekkelzjk maken om zich in te spannen Toor een opsporingsinstantie, anders dan in de 
rol zun opdrachtnemer? 

'Goodwill' wordt enige malen als argument genoemd en dit vertaalt zich in de praktijk als 
`voor de toekomst een aanspreekpunt hebben bij de recherche' of `klanten doorgestuurd 
krijgen door de politie'. Ook informatie wordt wel uitgewisseld, maar van het bestaan van 
een uitgebreide ruilhandel in informatie of diensten is in dit onderzoek niets gebleken. 
Eerder waren geluiden als 'stank voor dank' en `er gebeurt toch niets mee' overheersend. 
Duidelijk is dat de opsporingswereld beducht is voor het risico betrapt te worden op 
ongeoorloofde praktijken. Verscheidene respondenten klagen dan ook dat door de 'angst' 
en het wantrouwen bij agenten het haast niet meer mogelijk is om nog aanspreekpunten te 
vinden. Enkele bureaus gaven echter wel aan redelijke tot goede contacten te hebben, en 
daarbij 'over de koffie' ook wel bruikbare informatie en adviezen te krijgen. 

7. 	Hoe zou het stelsel Tan priulte opsporing Tolgens de direct betrokkenen beter kunnen 
w:Irden geregeld? Welke beperkingen dienen te urrrden opgelegd en hoe kunnen uzzarborgen 
tegen misstanden uorden cmtuikkeld? 

Kempunten ten aanzien van verbetering en professionalisering van de branche die 
regelmatig worden genoemd zijn de volgende. 87  

a. De opleiding zou anders moeten worden georganiseerd, vanuit onafhankelijke 
instanties en met waarborgen voor een goede stage, praktijkrelevantie en algehele 
kwaliteit. Met name grotere bedrijven pleiten voor een hogere standaard; te denken 
valt ook aan een keurmerk, wellicht met verschillende niveaus ('sterren'). Verplichte 
periodieke terugkomdagen, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan kennis 
van wet- en regelgeving, jurisprudentie en ethiek, kunnen er voor zorgen dat de 
professionaliteit op peil blijft. 

b. Het toezicht zou strakker moeten worden opgezet en uitgevoerd. Personen en 
bedrijven die zonder vergunning opereren moeten stelselmatig worden aangepakt, en 
de overheid moet zich daarbij ontvankelijk tonen voor signalen van bonafide bureaus 

87) 	Deze opsomming bevat dus niet de aanbevelingen van de onderzoekers: deze volgen in de paragraaf 
hierna. 
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uit het veld. Men moet de branche in die zin de mogelijkheden geven om het 
zelfreinigend vermogen te versterken. 

c. Ook het toezicht op feitelijke werkzaainheden zou merkbaar strakker en 
doeltreffender moeten zijn, zodanig dat de (aan te passen) jaarverslagen een 
realistisch beeld geven van hetgeen wordt uitgevoerd en dat er geen ongeoorloofde 
praktijken meer plaatsvinden. 

d. Bedrijven die gedurende langere tijd nauwelijks of geen activiteiten ontplooien zonder 
dat daaraan een goede reden (zoals ziekte) ten grondslag ligt, daarvan zou de 
vergunning ingetrokken moeten worden. 

e. Vanuit de overheid (of een onafhankelijke instantie, zoals een commissie van 
toezicht) moet meer actief duidelijk worden gemaakt wat er wel en niet aan methoden 
is toegelaten. Ook onder ervaren professionals verschilt men van mening en 
interpretatie ten aanzien van bijvoorbeeld de inzet van technische middelen en de 
toegelaten duur en intensiteit van observaties. Ongeoorloofde praktijken zouden 
zichtbaar moeten worden gecorrigeerd en gesanctioneerd, door een tuchtraad of in 
emstige gevallen door ingrijpen van de rechter. 

f. Een brancheorganisatie zou onafhankelijk (dat -wil zeggen zakelijk belangeloos voor 
wat betreft de direct betrokkenen) en daadwerkelijk representatief voor de bedrijven 
moeten zijn. 

g. Bedrijven die feitelijk recherchewerkzaamheden verrichten, maar dit doen als 
bedrijfsreclierche, informatiebureau, adviesbureau of anderszins en op die manier de 
vergunningsplicht ontlopen, zouden alsnog onder het vergunningsregime moeten 
worden gebracht; het criterium zouden de feitelijke rechercheactiviteiten moeten zijn. 

h. Door bonafide bedrijven (wellicht met een keurmerk) de mogelijkheid te bieden om 
op legale wijze `eenvoudige' registers zoals kentekens en het bevolkingsregister te 
kunnen raadplegen, biedt men hen een extra stimulans om zich conform de wet te 
gedragen en niet gebruik te maken van het Old Boys Network of de diensten van 
informatiebureaus. 
Indien de politie nauwere professionele, integere en controleerbare contacten met de 
bonafide recherchebureaus onderhoudt, is men beter in staat om toezicht op de daar 
uitgevoerde werkzaamheden te houden en ten behoeve van de hele samenleving te 
profiteren van de meerwaarde die de ogen en oren van particuliere rechercheurs, niet 
zelden oud-collega's met een zekere betrokkenheid, kunnen bieden. Door gebruik te 
maken van de mogelijkheden om politiemensen stage te laten lopen bij recherche-
bureaus krijgt de politie zicht op zakelijk projectmatig werken, en kan er tevens op 
naar de overheid toe transparante wijze worden geopereerd. 

j. De huidige regeling waaronder legitimatiebewijzen worden verstrekt laat in diverse 
opzichten voor wat betreft zorgvuldigheid en fraudebestendigheid veel te wensen 
over. 

k. Door de registraties en controlerende activiteiten van het ministerie, de regionale 
politie en de Registratiekamer beter op elkaar af te stemmen kan een meer effectieve 
en waterdichte toezichtspraktijk ten aanzien van de particuliere recherche worden 
bereikt. 

5.3 Aanbevelingen 

De lessen die zijn te leren uit dit onderzoek zouden kunnen dienen tot een 
bijsturing en verbetering van het gevoerde beleid. Of dit ook zal plaatsvinden is aan 
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de beleidsmakers op diverse niveaus en in diverse organisaties. Zonder direct aan 
alle zojuist aangegeven conclusies in het onderzoek ook aanbevelingen te willen 
koppelen, hebben wij niettemin gemeend enkele belangrijke adviezen expliciet te 
moeten maken. 

1. 	Recherchebureaus uitsluitend nog legaal 
Streef naar een situatie waarin iedereen die stelselmatig rechercheactiviteiten verricht 
daadwerkelijk onder het regime van de WPBR valt. Signalen van rechercheactiviteiten door 
niet-vergunninghouders natrekken en zo nodig actie ondernemen. 

2. Toezicht 
Waar het recherchebureaus betreft: zouden toezicht en controle in handen moeten worden 
gegeven van een onafhankelijke instantie, die voor heel Nederland hiermee belast is (maar 
wel in overleg en samenwerking met de politie op lokaal/regionaal niveau). 
Op kortere termijn zou er wat betreft effectiviteit van het toezicht al veel te verbeteren zijn 
door de registraties van het ministerie van justitie (POB-vergunningen), de Registratiekamer 
(diverse aangemelde registraties) en de Kamers van Koophandel eenduidig op elkaar te laten 
aansluiten. Op dit moment is nauwelijks te controleren welke bedrijven in een of meerdere 
van deze bestanden ontbreken, omdat het POB-nummer alleen door het ministerie wordt 
gebruikt, er verder wordt gewerkt met verschillende codes en categorieen, en de bestanden 
snel verouderen en vervuilen. Uiteindelijk zou een stelsel van effectief en geloofwaardig 
toezicht en controle moeten ontstaan, bijvoorbeeld door het instellen van een certificering 
en periodieke audits. Vanuit de branche - en zeker de `bovenkant' van de markt - wordt 
over het algemeen positief aangekeken tegen een dergelijk model: men is hier immers gebaat 
bij het scheiden van kaf en koren. Om een dergelijk keurmerk echter succesvol te maken 
zou het wel enige voordelen moeten bieden, waarmee men zich kan onderscheiden van niet-
keurmerkhouders. Hierbij valt te denken aan een formele toegang tot semi-publieke 
registers als het kentekenregister en het bevolkingsregister. 

3. Bedriffsrecherche 
Tref een wettelijke regeling die geldt voor alle activiteiten die ingrijpen in de persoonlijke 
levenssfeer. Leg het toezicht in handen van dezelfde onafhankelijke instantie die ook 
recherchebureaus controleert. 

4. 	Informatiebureaus 
Tref hiervoor een soortgelijke regeling als voorgesteld voor de bedrijfsrecherche. Voer 
steeksproefgewijze controles uit en overweeg het instellen van een certificatiestelsel. 

5. 	Jaareerslagen 
Pas het huidige model in overleg met de branche en de reguliere opsporingsin.stanties aan, 
zodat onduidelijkheden en misverstanden niet meer mogelijk zijn. Bij de aanpassing van het 
huidige model kan ook gedacht worden aan een uitbreiding van de vragen, zodat aan de 
hand van kwalitatieve analyses en daadwerkelijke controles ervan, de werkzaamheden van de 
particuliere recherchebureaus jaarlijks beter inzichtelijk worden. Zie strikt toe op het 
indienen van het jaarverslag en leg sancties op (boetes en uiteindelijk intrekken van 
vergunning) bij het niet indienen van een jaarverslag of bij het moedwillig opgeven van 
misleidende informatie. 
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6. 	Inforrnatie wor de branche 
'In het veld' raakte na verloop van tijd bekend dat ES8cE met onderzoek naar de 
particuliere recherche bezig was. Dit leidde tot diverse telefoontjes van landelijke media, 
maar meer nog van recherchebureaus zelf. Regelmatig werd bij ons geinformeerd naar 
juridische regelingen rond vergunningen en toezicht, ontheffingen voor de verplichte 
opleiding en dergelijke. Het veld blijkt hiermee onvoldoende bekend. Opvallender nocr

b 
 was 

dat we met name van beginnende recherchebureaus, waar ook ex-politiemensen werkten, 
vragen kregen over wat men aan technische opsporingsmiddelen mocht inzetten. Een 
microfoontje in een auto van een concurrent inbouwen, mag dat? Overbodig te zeggen dat 
we op dergelijke vragen geen antwoord wilden geven. Het zou evenwel geen slecht idee zijn 
om - analoog aan de reguliere opsporing - een ueb-based of gedrukt handboek met periodiek 
geactualiseerd jurisprudentieoverzicht te ontwikkelen over dit soon vraagstukken. Dit 
voorkomt dat particulier rechercheurs voor adviezen over toelaatbaarheid van bijzondere 
middelen afgaan op het advies van handelaren in elektronische miniatuurspionnetjes. 
In dit kader kan de voorgestelde toezichthoudende instantie haar banden met de branche 
verstevigen door actief en op verzoek informatie te verschaffen aan iedereen die daarvoor 
belangstelling heeft over wat is toegestaan aan methoden en middelen. Wanneer dit gebeurt 
door middel van een website en e-mail kan er snel en efficient -worden gewerkt, waarbij voor 
veel voorkomende vragen naar een zogenaamde FAQ-lijst (Frequently Asked Questions) 
kan worden verwezen. Om transparantie over de private recherchebranche te 
bewerkstelligen is het goed als het toezichtsorgaan alle informatie zoals relevante wet- en 
regelgeving, toegestane methoden en middelen, jurisprudentie, de jaarverslagen van het 
orgaan, afhandeling van (geanonimiseerde) klachten, afhandeling van tuchtrechtelijke 
maatregelen (boetes en dergelijke), ingetrokken vergunningen, de lijst van vergunning-
houders en dergelijke op haar website beschikbaar stelt. 

• 7. Organisatie um de branche 
Het in het leven roepen van een certificeringsregime creeert de mogelijkheid om een 
onderscheid te maken tussen de professionele recherche- en onderzoeksbureaus die werken 
voor het bedrijfsleven en de overheid en de kleine bureautjes die zich voomamelijk richten 
op particulieren. Onderkend moet worden dat kleine bedrijfjes in een maatschappelijke 
behoefte voorzien en daarmee bestaansrecht hebben. Zij zullen echter niet de investeringen 
kunnen doen die nodig zijn om een professioneel recherchebureau te kunnen draaien. Wel 
zullen zij moeten voldoen aan regels van zorgvuldigheid en dergelijke. Voor grotere, meer 
ambitieuze bedrijven wordt het met een certificeringsstelsel mogelijk om zich te 
onderscheiden door het leveren van gewaarborgde kwaliteit. Het ligt voor de hand om bij 
het opzetten van een dergelijk certificeringsstelsel de branche zelf te betrekken. Helaas is die 
op dit moment niet zodanig goed georganiseerd dat er een gesprekspartner is die voor de 
meerderheid kan spreken. 

8. Opleidingen 
De kwaliteit van de bestaande opleidingen laat volgens vele respondenten, met name hen 
die een politieachtergrond hebben en als deskundig kunnen worden aangemerkt, sterk te 
wensen over. Los daarvan is het opmerkelijk dat de praktijkfase van de opleiding tot 
particulier rechercheur niet wordt ingevuld omdat stageregelingen vrijwel onmogelijk zijn 
gebleken. Flier zal op korte termijn een altematief voor moeten worden gevonden. Te 
denken valt aan creatieve oplossingen, zoals het instellen van een recherchebureau op non-
profitbasis dat bijvoorbeeld vermiste personen opspoort en tegelijk als (experimenteel) 
opleidingsinstituut fungeert. 
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9. 	Orgams.  eer een seminar 
De overheid kan met de branche in contact en overleg komen door het organiseren van een 
studiedag over privaat recherchewerk. Vrijwel alle respondenten die voor dit onderzoek zijn 
benaderd toonden belangstelling voor een dergelijk evenement. Het verschijnen van dit 
rapport kan een goede aanleiding vormen voor een studiedag, waaraan in ieder geval ook de 
brancheorganisaties hun medewerking willen verlenen; Wel zal moeten worden gelet op de 
kosten: met name kleinere en eenmansbedrijven laten zich afschrikken door een hoog 
deelnamegeld. Voorts zal moeten worden overwogen of ook niet-vergunninghouders die als 
particulier rechercheur werken op een dergelijke studiedag welkom zijn. 

10. 	Ins chakelen Tan prizate opsporing door azerheidsorganen 
Het verdient aanbeveling om toezicht te houden op de aard en omvang van de inzet van 
private onderzoekers bij de overheid. Redenen hiervoor zijn onder meer dat eenduidigheid 
van handelen moet worden bevorderd - mede met het oog op het waarborgen van integriteit 
- en dat overheidsorganen een aangifteplicht kennen ten aanzien van ambtsmisdrijven. 
Indien er inderdaad een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de particuliere 
recherchebranche wordt ingesteld, kan daar een meldpunt komen voor overheidsorganen 
die bedrijven inhuren om dergelijke onderzoeken te doen. Het orgaan kan vervolgens in 
haar jaarverslagen en in de vorm van separate studies en rapportages verslag doen van de 
stand van zaken. 

11. 	Schep duidelijkheid ten aanzien Tan samenzeerking 
Voor opsporingsinstanties en bureaus is het van belang om klip en Haar helderheid te 
krijgen over wat wel en wat niet is toegestaan waar het op uitwisseling van informatie 
neerkomt. Nu reeds is die duidelijkheid er deels: er mag feitelijk haast niets. Er blijven 
echter schemerzones, zoals de samenwerking rond verzekeringsschades en dergelijke. Het is 
dan ook goed om juristen en praktijkdeskundigen bijeen te brengen teneinde te komen tot 
een richtsnoer voor samenwerking die antwoord geeft op vragen uit de praktijk. 

12. 	Leren Tun Toorbeelden elders 
In Belgie is inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met een bijzonder strak 
toezichtregime. Het verdient aanbeveling om van de ervaringen aldaar te leren en te bezien 
welke goede elementen ook in Nederland bruikbaar zouden zijn. Een voorlDeeld is de 
verplichting om als ingeschreven recherchebureau daadwerkelijk actief te zijn. Wanneer 
naleving van een dergelijke regel ook wordt gecontroleerd voorkomt dit dat allerlei artiesten 
jarenlang een vergunning aanhouden zonder feitelijke serieuze werkzaamheden te 
verrichten. Als men particulier rechercheur is, dienen daar na verloop van tijd ook 
inkomsten uit voort te komen. Is dit niet aantoonbaar het geval (ziekte en dergelijke 
uitgezonderd), dan dient de vergunning op termijn te worden ingetrokken. 

5.4 General summary of the report 

Commissioned by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice, ES&E has conducted a research on private investigation agencies. This research 
aimed to shed light on the structure of the private investigations market and the companies 
operating therein, on the nature and width of the activities, on the practice of oversight and 
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regulation and in particular on the cooperation and exchange of information of private 
agencies with regular law enforcement agencies and the public prosecutor. The research 
consisted of a combination of desk research (based on literature, documents, databases, 
jurisprudence and open sources), expert meetings and 54 interviews. The interviews in 
particular produced a wealth of information. It was quite difficult, however, to get those 
agencies that work without a license to cooperate in providing information. 

Over 300 detective agencies have registered with the Ministry of Justice. Two thirds of 
those supply information to the Ministry by means of the mandatory annual report. These 
202 agencies report employing a total of over 600 investigators. Apart from the registered, 
licensed bureaus there are several dozen unregistered private investigations agencies in the 
Netherlands, each employing between one and about ten investigators and with a varying 
degree of professionalism. 
Detective agencies are not the only players in the field of private investigations. The market 
of private agencies involved in collecting information in relation to offences, risks, damages, 
threats of loss and other harms can be divided as follows. 

a. Private detective agencies (licensed or consciously unlicensed; with and without 
'special services'; employ substantial numbers of former police personnel); . 

b. Information agencies (usually do not need a license; with and without 'field 
investigators'; with and without 'special services'; few ex-police); 

c. Company detective services (operating within a single corporate structure, e.g., banks, 
insurance and credit card companies, but also major production- and service 
providing corporations such as KLM; no license required when working for one 
customer; many former police employees); 

d. Forensic financial services (particularly accountancy; mostly licensed although not 
necessarily required; many former police and public prosecutors). 

The research concentrated on category (a),.the private detective agencies. In size these 
companies varied from single operators to medium-sized outfits with some sixty staff, with 
some companies being part of an international holding. The approximately 200 very small 
bureaus mostly work for private customers, while the more professional larger companies 
primarily serve the corporate industry. The activities of these offices are wide-ranging: 
investigations on frauds and scams, internal thefts, pilfering, and the like take up the major 
share, but there is a wide variety of other cases, from tracing lost persons to solving heritage 
disputes, infidelity and alimony cases, collections and protection services, security consulting, 
and anti-stalker investigations. Especially with commercial customers, private detectives claim to 
fill the void left by the police who lack the manpower to deal with mid-level crimes. When it 
comes to methods and techniques, private investigators most often resort to traditional means 
such as interviewing and observations (surveillance both physical and through hidden cameras). 
However, more advanced techniques are also employed. 
A large part of the active private investigators turn out to be former police officers, deriving 
their expertise from this background. There is a large amount of mutual cooperation 
between the agencies, with distinct specializations and geographic division of markets. 
Especially former police officers often work together intensively, based on trust and their 
common background. Many respondents criticized the mandatory training schemes as being 
of insufficient level, impractical and poorly organized. Also the branches' professional 
organization (the VPB) and the register of investigations bureaus (the NEROB) are found 
lacking in effectiveness by many respondents. 
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Some agencies work in cooperation with the police on investigations, but this is uncommon 
and mainly reported by agencies that are considered trustworthy because former colleagues 
work there, and by damage expertise investigators. The exchange of person-related 
information with police agencies is almost impossible because of juridical privacy 
restrictions, but in practice ways and solutions are found when both parties deem such 
exchanges necessary. More often however, respondents report the police as having a 
disparaging attitude towards private investigators, combined with a deep-rooted suspicion 
and strong reticence to entertaining contacts with them. Interviewees feel that such 
reactions are based on a combination of arrogance, envy, ignorance and the fear to get 
caught in violating privacy laws. Many respondents explained that in reaction, they have 
stopped supplying information to the police. The research has not produced evidence of 
more than incidental approaches of detective bureaus by public investigating agencies to 
produce investigations-related information or to steer them in their collection efforts. 
There are indications that quite a few detective agencies obtain confidential investigative 
information from closed sources through the intermediary services of information bureaus, 
insurance companies and solicitors. Respondents were most reluctant in supplying 
information on these practices and on their sources, but emphasized that also large and 
reputed bureaus use these channels to obtain confidential information. 
The more professional bureaus plead for a further tightening of regulations and in particular 
practical controls. They are irritated over the fact that bunglers are still allowed to continue 
their clandestine activities, with all the risks for the reputation of the entire sector. The 
present system of oversight is considered to be totally inadequate by nearly every 
respondent, even by interviewed police personnel. There is also a great need for practical 
information on which specific investigative means are allowed, and for access to the car 
licenses register and the public register of births, deaths, marriages and housing. In general, 
respondents were rather optimistic on the economic prospects in their branch. They also 
showed themselves in favor of further structuring initiatives by the government, when this 
would result in a more transparent and professional private investigations sector. 
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Bijlage 2 
Overzicht van meetings en interviews 

In de eerste fase van het onderzoek zijn drie expertmeetings georganiseerd. De eerste 
expertmeeting had als thema de particuliere recherche, de tweede meeting de bedrijfs-
recherche en de (handels)informatiebureaus. De derde meeting ging over de financiele 
instellingen en de forensische accountancy. Aan deze expertmeetings namen de volgende 
personen deel: 

negen eigenaren c.q. managers van recherchebureaus en schadeadviesbureaus; 
vier vertegenwoordigers van informatiebureaus en een vertegenwoordiger van 
de bedrijfsrecherche-afdeling van een bank; 
vier vertegenwoordigers vanuit de forensische accountancy dan wel forensic 
services; 
drie vertegenwoordigers van banken en credit card maatschappijen; 
drie vertegenwoordigers van verzekeraars. 

In de tweede fase van het onderzoek zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers 
van particuliere recherchebureaus en andere betrokkenen. Aan het eind van het onderzoek 
zijn de volgende categorieen benaderd: 

32 recherchebureaus 
een afdeling bedrijfsrecherche 
een informatiebureau 
een forensisch accountant 
een voorzitter van een veiligheidsbrancheorganisatie en het bestuur van een 
brancheorganisatie van onderzoekers en veiligheidsadviseurs 
twee verzekeraars (als opdrachtgever) 
een bank (dito) 
drie advocaten (dito) 
twee medewerkers van het ministerie van Justitie, afdeling Bestuurszaken 
drie bureaus Bijzondere Wetten 
twee vertegenwoordigers van de Registratiekamer 
drie medewerkers van het Bureau Interne Onderzoeken van een regiokorps 
een medewerker van een BOD 
een leider van de veiligheidsafdeling van een brancheorganisatie in de 
transportsector 
twee wetenschappers. 

in POB- 
Provincie 	bestand geInterviewd 

Groningen 	16 	2 

Friesland 	8 	 1 

Drenthe 	 6 	 - 

Overijssel 	16 

Flevoland 	12 	2 

Noord-Holland 	38 	5 

Zuid-Holland 	58 	9 



in POB- 
Provincie 	bestand geInterviewd 

Gelderland 	25 	2 

Utrecht 	 15 	3 

Zeeland 	 1 	 - 

Noord-Brabant 	40 	4 

Limburg 	 15 	3 

Waarvan in de vier grote steden:* 

Amsterdam 	27 	4 

Rotterdam 	12 	- 

Den Haag 	11 	4 

Utrecht 	 2 	 1 

Deze vermelding is enigszins misleidend, omdat veel bureaus in de randstedelijke conglomeraties, dat 
wil zeggen in voorsteden als Amstelveen, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam, Spijkenisse en 
dergelijke zijn gevestigd. 



Bijlage 3 
Berekening aantal recherchebureaus zonder vergunning 

Door het vergelijken van databestanden is getracht zo goed mogelijk te achterhalen hoe groot de 
grijze markt is, waarmee we in dit geval de recherchebureaus bedoelen die zonder vergunning 
van het ministerie van Justitie ('P0B-nummer') opereren. Fllertoe is geredeneerd vanuit de 
hypothese dat er clandestiene bureaus werken die ergens `aan de oppervlakte komen'. Zo een 
hypothetisch bureau zou als volgt redeneren. 

(a) 	Er moet omzet worden gegenereerd. Daarvoor zijn klanten nodig, dus moet er worden 
geadverteerd. De meest aangewezen media hiervoor zijn De Telegraaf, de Gouden Girls en 
het Internet. We hebben deze bronn.en ontgonnen: De Telegraaf zes maal door het jaar 
heen, voomamelijk op zaterdag; het Internet tweemaal, begin en eind 2000; de landelijke 
Gouden Girls in september 2000 via het Internet. De bechijven die met een POB-nummer 
adverteerden zijn steeds weggelaten. Dit levert bestand 1 op van in het jaar 2000 
adverterende bedrijven met onbekend POB-nummer. 

(b) De eerstvolgende mogelijke stap voor een bureau dat wil werken is het aanmelden bij de 
Kamer van Koophandel. We hebben daarom het bestan.d van de landelijke Kamer van 
Koophandel op de code 7460 Beveiliging en opsporing' aangekocht en geanalyseerd. 
Deze code omvat een veelheid aan bedrijven die werkzaam zijn op de terreinen van 
beveiliging, bewaking, alarmcentrales, geld- en waardetransporten, meldkamers, 
veiligheidsadviesbureaus en ook recherche- en detectivebureaus. Dit bestand 2 bevat 
gegevens van in totaal 1.059 bedrijven. 

(c) De stap die men eventueel daarna zet is vermoedelijk het aanmelden bij het ministerie 
van justitie voor een POB-nummer. Dit levert bestand 3 op: alle aangemelde bureaus 
per 1 februari 2000. Dit bestand bevat gegevens van 294 bedrijven. 

(d) Een deel van de aldus aangemelde bedrijven zal een of meer persoonsregistraties voeren 
en deze willen melden bij de Registratiekamer. We vroegen en kregen daarom van de 
Registratiekamer ons vierde bestand. Dit bestand bestaat uit twee subbestanden. 
Bestand 4a bevat de gegevens aangaande bedrijven die onder de code crecherchebureau' 
vallen. Bestand 4b bevat gegevens van bedrijven die onder de code `bedrijfsrecherche' 
vallen. 

Het bestand van de Registratiekamer kan helaas maar in beperkte mate worden gebruikt en wel 
om meerdere redenen. In de eerste plaats bestaat de indruk dat veel gegevens niet meer up to 
date zijn. Daarnaast is een deel van de bedrijven geregistreerd onder een persoonsnaam 
(waarschijnlijk de eigenaar/directeur of gebruiker) en niet onder een bedrijfsnaam. Dit maakt het 
analyseren van deze bestanden tot een bijzonder ingewikkeld proces. Daamaast kunnen er 
verschillende soorten bestanden worden bij de Registratiekamer worden aangemeld: bestanden 
voor gegevens afkomstig uit ondemoek, clientbestandsoorten en personeelsbestanden. 
Gebruikte termen zijn: klantenregistratie, onderzoeksregistratie, persoonsregistratie bestanden, 
bestand naar aanleiding van onderzoekswerk in de prive-detective branche, relatiebestand, 
informantenbestand, subjectenbestand en archief. Het feit dat alle bestanden op een hoop 
worden gegooid maakt de analyse evenmin gemakkelijk. Uiteindelijk hebben we 225 registraties 
terug kurmen leiden naar bedrijven genoemd in bestand 1 en/of 3. Dit betekent overigens niet 
dat de overige bedrijven die niet zijn gematched hun registraties niet hebben aangemeld: vast 



staat alleen dat wij ze niet hebben kurmen vinden. Daarnaast zijn er 160 namen van bedrijven of 
personen die niet konden worden gematched met de gegevens die voorhanden zijn. Her zouden 
dus recherchebureaus bij kunnen zitten die wel bij de Registratiekamer bekend zijn, maar niet bij 
het ministerie van Justitie. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk, maar het yak niet uit te sluiten. 
Vermoedelijk gaat het echter vooral om bedrijven die voor hun werkzaamheden geen 
vergunning nodig (menen te) hebben. 

Vervolgens zijn de bestanden onderling vergeleken. Geprobeerd is te achterhalen welke bureaus 
uit de bestanden 1 (adverteerders) en 2 (KvK) niet in het POB-bestand zitten. Dat leverde het 
volgende beeld op. Bestand 1 bevat in totaal gegevens van 383 bedrijven. Hlerbij gaat het niet 
alleen om particuliere recherchebedrijven, maar ook om bedrijven die zich op de omringende 
markt begeven, zoals de bedrijfsrecherche en de handelsinformatiebureaus. 155 van de 383 
bedrijven hebben een vergunning, de overige bedrijven hebben geen vergunning. Bestand 2 
bevat 1059 namen van bureaus waarvan 146 een vergunning hebben. 20 bureaus staan wel bij de 
Kamer van Koophandel ingeschreven en staan ook vermeld in bestand 1, maar hebben geen 
POB-nummer. Tevens is het bestand 2 gescreend op bedrijven die het woord 'recherche' of 
`detectivebureau' of een gelijksoortige omschrijving in hun naam hebben, maar niet in de 
bestanden 1 of 3 zijn genoemd. Uteindelijk zijn nog 25 van dergelijke bureaus gevonden. 
In bestand 3 staan 294 bedrijven geregistreerd. Van deze bedrijven is van 146 bekend dat zij 
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en van 211 bedrijven is bekend dat zij hun 
register(s) hebben gemeld bij de Registratiekamer. 108 bedrijven staan zowel ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel als bij de Registratiekamer. 
Wat `grijze' bedrijven betreft levert dit dus het volgende beeld op: 

Recherchebureaus zonder vergunriing, als zodanig ingeschreven bij KvK en adverterend: 
20. 
Recherchebureaus zonder vergunning, als zodanig ingeschreven bij KvK maar geen 
advertenties gevonden: 25. 

De categorie (a) van 20 bedrijven werkt vrijwel zeker zonder vergunning. Dit zijn zonder meer 
`grijze' bedrijven. Overigens kenn.en wij nit eigen onderzoek ten minste nog vier bedrijven die 
niet in ons KvK-bestand staan (dus daar niet zijn ingeschreven onder de betreffende code), 
maar die wel rechercheactiviteiten verrichten. Deze analysemethode zal dus niet alle `grijze' 
recherchebureaus boven water hebben gebracht. 
Van de 25 bedrijven in categorie (b) die bij de KvK zijn ingeschreven is het niet geheel zeker dat 
ze daadwerkelijk actief zijn. We hebben geen advertenties van hen gevonden, dus het is mogelijk 
dat een dergelijk bedrijf een slapend bestaan leidt. 

Een en ander overziende kurmen we concluderen dat het aantal `grijze' recherchebureaus in 
Nederland naar de beste schattingen ten minste 20 en waarschijnlijk niet meer dan 50 bedraagt. 
Deze bedrijven zijn volgens de beschreven methode te localiseren, ze stellen zich over het 
algemeen niet co6peratief op wanneer ze door onderzoekers worden benaderd, maar zijn voor 
toezichthoudende ambtenaren wellicht interess ant. 

(a)  

(b)  
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