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1 Inleiding 

1.1 	Aanleiding van het onderzoek 

Politie en justitie voelen de laatste jaren in toenemende mate de noodzaak om op 
een systematische wijze kennis te vergaren van de aard en de omvang van mis-
daad en van (kenmerken van) daders. Deze kennis is van belang om te kunnen 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van de criminaliteit, om beter priori-
teiten te kunnen stellen ten behoeve van een gerichte inzet van de rechercheca-
paciteit en om vorm te kunnen geven aan een integrale aanpak van criminaliteit. 1  

De laatste tien jaar heeft deze ontwilckeling geleid tot een forse groei aan on-
derzoek. Bij de kernteams, bij andere bovenregionale rechercheteams en bij di-
verse regiokorpsen zijn daartoe in vele gevallen speciale afdelingen gevormd. De 
diversiteit in soorten onderzoek die in het veld onder de noemer 'criminaliteits-
onderzoek' worden geplaatst leidt tot verwarring over wat er nu feitelijk wordt 
bedoeld met de onderzoeken die worden uitgevoerd en welke resultaten nu van 
welk type onderzoek verwacht mogen worden. Die verwarring hangt samen met 
drie factoren: in de eerste plaats de van elkaar verschillende benamingen die wor-
den gebruikt en de uiteenlopende doelstellingen die aan de onderzoeken worden 
gegeven. Enkele voorbeelden van benamingen die worden gebruikt zijn feno-
meenonderzoek, verkennend onderzoek, projectvoorbereiding (voorbereidend) 
opsporingsonderzoek, omgevingsverkenning, marktscans, branche-doorlich-
tingen, criminele kaart, criminaliteitsbeeldonderzoek, risicoanalyse, landschaps-
verkenning, enzovoorts. Daarnaast hanteren academische onderzoekers weer 
hun eigen omschrijvingen zoals fundamenteel onderzoek, toepassingsgericht 
onderzoek en praktisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 

Een tweede bron van onduidelijkheid is het feit dat sterk van elkaar afwij-
kende methoden van onderzoek worden gebruikt, waardoor de resultaten onderling 
Met of nauwelijks met elkaar zijn te vergelijken. Soms wordt slechts een kwanti-
tatieve analyse van de mate van voorkomen van een beperkt aantal delicten ge-
presenteerd, dan weer een kwalitatieve analyse van een bepaald probleem in een 
deel van een stad of van een specifieke bevolkingsgroep en in weer andere geval-
len worden volledige branches in kaart gebracht. 

Een derde factor die verwarring oplevert is het feit dat er grote verschillen zijn 
in de gegevensbronnen die in het criminaliteitsonderzoek worden gebruikt. Sommi-
ge rapportages maken uitsluitend gebruik van de cijfers van de officieel geregi-
streerde criminaliteit, andere juist van vertrouwelijke politiebrormen. In een aan- 

1 Zie: Bruinsma, G.J.N., Beelden van criminaliteit, Deventer, Gouda Quint, 1996. 
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tal gevallen is sprake van het gebruik van gegevens van bijzondere opsporings-
diensten zoals Economische Controledienst (ECD), de Algemene Inspectiedienst 
(AID) of de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). 

Bij een toenemende beleidsmatige behoefte aan onderzoek wordt de toegang 
tot gegevens en gebruikmaldng daarvan een belangrijk issue waarover meer hel-
derheid van belang wordt geacht. Medewerking van allerlei instanties blijkt ech-
ter lang niet altijd vanzelfsprekend. Het combineren van gegevens van verschil-
lende brormen, ook wel 'triangulatie van bronnen' genaamd, is nu juist kenmer-
kend voor dergelijk onderzoele met als gevolg dat de betrouwbaarheid en de 
validiteit in het gedrang kunnen komen als de hoeveelheid gegevens te eenzijdig 
of onvolledig is.' 

Oorspronkelijk is dit onderzoek gestart in opdracht van de landelijke werkgroep 
Aanpak Zware Milieucriminaliteit (AZM). 4  Een van de prioriteiten van deze 
werkgroep was het vervaardigen van een systematisch overzicht van de milieu-
branche in Nederland. Hiervoor was een uitgebreid inventariserend onderzoek 
noodzakelijk, waarin de beschrijving van deze bedrijfstak wordt gerelateerd aan 
informatie over misstanden. Een dergelijk onderzoek is onmisbaar om gericht 
beleid te kurmen ontwikkelen en om prioriteiten te kunnen vaststellen. 

De vraag was echter hoe zo'n onderzoek tot stand kan worden gebracht met 
behulp van brormen waarover de werkgroep zelf niet beschikt en waarover zij 
(onder meer als gevolg van wetgeving en privacyregelingen) wellicht ook niet 
kan beschilcken. Naar de mening van de werkgroep AZM was het tijd duidelijk-
held te scheppen in de onoverzichtelijke temunologie, regels en belangentegen-
stellingen tussen instanties die beschikken over relevante gegevens voor een 
dergelijk milieuonderzoek. In de loop van het onderzoek is de opdracht overge-
nomen door het WODC. Het gevolg van deze wisseling van opdrachtgever voor de 
opdracht is dat de diverse onderzoeken die bij de analyse zijn betrokken niet 
uitsluitend betrekking hebben op het milieu. 

De vraagstelling is in de loop van het onderzoek aangepast. De oorspronkelij-
ke vraagstelling beoogde orde te creeren in de veelheid van typen onderzoek en 
inzicht verkrijgen in de vraag hoe bij de uitvoering van die onderzoeken te werk 
werd gegaan met de informatieverzameling. In de loop van het onderzoele heb-
ben echter verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die invloed hadden op 
de vraagstelling. Zo werden verschillende typen onderzoek nader gedefinieerd in 
het kader van de hiema nog te bespreken Wet bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den (wet BOB). Dit had met name gevolgen voor het zogenaamde verkennende 
onderzoek. Waar deze term voor de wet BOB als een algemene indicator werd 

2 lie: Bruinsma, G.J.N., Criminaliteitsbeeld van Twente, 1998 
3 Dit geldt ook wanneer slechts een beperkt deel van de gegevens worden verstrekt of de data zo 

worden geleverd dat diepgaande analyses niet mogelijk zijn. 
4 Inmiddels is deze werkgroep opgeheven en de taak is overgenomen door de Landelijk Werkgroep 

Milieu die is ondergebracht bij de divisie recherche van de KLPD. 
5 Ads gevolg van ziekte heeft het onderzoek geruime tijd stil gelegen. 
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gebruikt voor verschillende typen in.ventariserend en systematiserend onderzoek 
van zowel wetenschappelijke als beleidsgerichte aard, werd met de invoering van 
de wet BOB de term zeer specifiek toegesneden op beleidsgericht onderzoek dat 
tot doel had informatie te verzamelen aan de hand waarvan kon worden besloten 
of een opsporingonderzoek kon worden opgestart. Dit type onderzoek mocht 
sindsdien uitsluitend door opsporingsambtenaren worden verricht. Het meer 
wetenschappelijk getinte 'fenomeenonderzoek' werd onttrokken aan de politie 
en diende in het vervolg uitsluitend door (wetenschappelijk geschoolde) onder-
zoekers buiten de politie te worden verricht. 

Omdat juist over dit nieuwe verkennende onderzoek in de praktijk van zowel 
politie en justitie als wetenschap nogal wat discussie was ontstaan, werd in de 
interviews die in het kader van het onderhavige onderzoek plaatsvonden met 
name hieraan aandacht besteed. Ads gevolg van die aandachtverschuiving in het 
veld is besloten om ook in dit verslag de aandacht te verschuiven en extra aan-
dacht te schenken aan het verkennend onderzoek. 

1.2 	Opzet en onderzoeksvragen 

Het IPIT is gevraagd te onderzoeken welke vormen van criminaliteitsonderzoek 
er thans in Nederland plaatsvinden, welke brormen daarvoor worden gebruikt en 
welke beperkingen aan het gebruik van deze bronnen worden opgelegd. Om dit 
te onderzoeken is de volgende vraagsteLling ontwikkeld: 

1. Welke vormen van criminaliteitsonderzoek zijn in de praktijk bij politie en 
justitie te onderscheiden? 

2. Welke brormen zijn voor deze onderzoeken feitelijk toegankelijk en op welke 
wijze worden zij gebruikt? 

3. Welke beperkingen zijn er aan de toegankelijkheid van de bronnen opgelegd? 
4. Hoe functioneert het nieuwe verkennende onderzoek, zoals bedoeld met de 

invoering van de wet BOB in de praktijk? 

Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen in het empirische 
onderzoek gepland. Eerst is de bestaande wetenschappelijke en ambtelijke litera-
tuur op dit terrein geexploreerd om de diverse vormen van onderzoek en de daar-
bij horende benamingen in kaart te brengen. Om inzicht te verkrijgen in de 
vormen van criminaliteitsonderzoek in de praktijk zijn volbracht is een systemati-
sche (inhouds)analyse uitgevoerd van een twintigtal studies (van justitie, poli-
tiekorpsen, IRT's, universiteiten, en dergelijke). Daartoe is met gebruikrnaking 
van inzichten in gevestigde methoden en technieken een analyseschema opge-
steld. Deze analyse is gericht op het in kaart brengen van: 

— opdrachtgevers / uitvoerders 
— aanleiding 
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— aard en doel van het onderzoek 

— samenwerking / benaderde instanties 

— (wijze van) dataverzameling 

— bronnen (type, informativiteit, toegankelijkheid) 

— praktische bruikbaarheid, toepassing 

Voor zover dat mogelijk was is in interviews aan de betreffende onderzoekers 
gevraagd aan te geven welke moeilijkheden zij hebben ondervonden bij het ver-
krijgen van relevante gegevens. 

Verkennend onderzoek is per 1 februari 2000 juridisch verankerd in artikel 
126gg Sv. In het onderzoek dat voor u ligt wordt bij de term 'verkennend onder-
zoek' dit specifieke type onderzoek bedoeld. 

Gezien het feit dat de opdracht tot verkennend onderzoek wordt gegeven aan 
opsporingsambtenaren is een aantal interviews gehouden met centrale figuren 
van diverse instanties over de toekomst van verkennend onderzoek en de be-
staande beperkingen en mogelijlcheden voor het gebruik van databronnen voor 
verkennend onderzoek. Gesproken is met vertegenwoordigers van FIOD/ECD, 
IND, SFB, CRI, Landelijk Parket, Registratiekamer, Landelijke Milieugroep, Kern-
team en reguliere politie. In totaal zijn 18 personen gelnterviewd. 

1.3 	Leeswijzer 

Alvorens tot daadwerkelijke analyse van de onderzoeken over te gaan, zal in het 
volgende hoof dstuk eerst in het kort de geschiedenis van het verkennend onder-
zoek worden besclueven. In dit hoofdstuk komen bovendien aan de orde de wet-
telijke basis van verkennend onderzoek, de brormen die bij verkennend onder-
zoek mogen worden gebruikt en in het kort de relevante privacyregelingen. 

In hoofdstuk drie worden de elementen van het voorgestelde analyseschema 
gepresenteerd en nader toegelicht. Dit schema is gebruikt voor een globale inven-
tarisatie en inhoudsanalyse op relevante kenmerken van recente criminaliteits-
onderzoeken in Nederland. Omdat het accent in dit onderzoek ligt op de waarde, 
geschiktheid en beperlcingen van databronnen voor criminaliteitsonderzoek, 
wordt een aparte paragraaf gewijd aan brongebruik. Tenslotte wordt in dit hoofd-
stuk de keuze voor de te analyseren onderzoeken toegelicht. 

In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten van de geselecteerde onder-
zoeken weergegeven. Omdat de naamsverwarring en onduidelijlcheid met be-
trekking tot bronnen en methoden zich echter ook in aanverwante onderzoeks-
velden voordoen, is een aantal andere onderzoeken op het gebied van criminali-
teit ook in de analyse betrokken. Hiermee wordt beoogd een eventuele verteke-
ning door een te grote inperking van de te evalueren studies tegen te gaan. 

Hoofdstuk vijf gaat dieper in op de mogelijkheden en beperkingen van het 
nieuwe verkennende onderzoek. Daartoe zijn interviews gehouden met enerzijds 
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vertegenwoordigers van de instanties waarvan gegevens worden gevraagd en 
anderzijds met onderzoekers zelf, om te achterhalen welke ervaringen zij hebben 
opgedaan bij het verkrijgen van gegevens. Deze interviews leverden zodanig inte-
ressante informatie op dat hier in hoofdstuk zes nog eens nader op wordt 
gereflecteerd. Hoofdstuk zeven tenslotte bevat de samenvatting. 

De bijlagen bevatten overzichts- en achtergrondinformatie. Bijlage I is een 
schematisch overzicht van de belangrijkste onderzoekresultaten en is een korte 
samenvatting van het gehele onderzoek. De overige bijlagen bevatten het analy-
seschema (bijlage II), de korte inhoud van de geanalyseerde onderzoeken (bijlage 
III), een lijst met afkortingen (bijlage IV) en de samenstelling van de begelei-
dingscommissie (bijlage V). 

-0-  
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2 Geschiedenis van verkennend 
onderzoek 

2.1 	Inleiding 

Om een meer gefun.deerde selectie van de bestaande range van onderzoeken die 
onder de term 'criminaliteitsonderzoek' kan worden geschaard te faciliteren, is 
een korte studie gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van het verkennend on-
derzoek zoals nu in de wet BOB is vastgelegd. Het verkennend onderzoek is, zoals 
hierna zal blijken, vooral bedoeld als een gericht middel ter bestrijding van gear-
ganiseerde criminaliteit. Vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die 
met dit type onderzoek gepaard gaat, heeft de wetgever besloten verkennend 
onderzoek een juridische basis te geven. Sinds 1 februari 2000 is deze basis een 
feit. \To& deze datum werden verschillende andere typen (politieel en overig) 
onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de mate van voorkomen van 
(georganiseerde) criminaliteit. Vandaar dat bier eerst in paragraaf 2.2 een beeld 
wordt geschetst van in de praktijk aangetroffen typen onderzoek, waarna vervol-
gens in paragraaf 2.3 in het kort de juridische geschiedenis van het verkennend 
onderzoek volgens artikel 126gg wordt weergegeven. Tussen deze twee paragra-
fen bestaat een zekere overlap in de tijd, maar gezien het feit dat beide paragra-
fen onderwerpen van een totaal andere aard bevatten is het uit pragmatische 
overwegingen niet mogelijk om beide paragrafen samen te voegen. 

2.2 	Ontwikkeling criminaliteitsonderzoek in de praktijk 

Verkennend onderzoek kan worden beschouwd ails een specifieke, toegepaste 
vorm van beschrijvend en inventariserend criminaliteitsonderzoek. Het biedt de 
mogelijkheid onderzoek te doen naar beinvloeding van bepaalde sectoren in de 
samenlevin.g door de georganiseerde criminaliteit. Het beoogt resultaten op te 
leveren waarop beslissingen over het starten van een of meer opsporingsonder-
zoeken kunnen worden gebaseerd. 6  

In de vorige paragraaf is reeds vermeld dat, aangezien dergelijk onderzoek een 
inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de onderzochte personen, 
is besloten om dit verkennend onderzoek een wettelijk basis te geven in artikel 
126gg Wetboek van Strafvordering. 7  Er bestaat echter onduidelijkheid over de 

6 Zie College van procureurs-generaal, Instructie verkennend onderzoek, Den Haag, 6 januari 1999. 
7 Zie voor een verdere uitwerkingen van het juridisch kader hoofdstuk 4. 
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wijze waarop verkennend onderzoek moet warden uitgevoerd en wellce onder-
werpen in aanmerking komen. s  De achterliggende jaren werd dergelijk onder-
zoek, met name gericht op de inventarisatie van bepaalde probleemvelden, vooral 
uitgevoerd als samenwerkingsverband tussen politie en wetenschap onder de 
noemer 'fenomeenonderzoek'. Fenomeenonderzoek heeft onder andere als doel 
de relatie tussen onder- en bovenwereld inzichtelijk te maken en daarmee de 
lcwetsbaarheid van de Nederlandse samenleving voor georganiseerde misdaad. 

In 1994 verstrekten de toenmalige politieministers en het College van procu-
reurs-generaal de opdracht aan de kemteams am fenomeenonderzoek uit te voe-
ren. Dit onderzoek moest zich richten op misdaadmarkten, geografische gebieden 
en lcwetsbaarheid voor georganiseerde misdaad in marktsectoren. De Parlemen-
taire Enquetecommissie Opsporingsmethoden gal in 1996 fenomeenonderzoek 
de volgende omschrijving: 'het doorlichten op aspecten van georganiseerde cri-
minaliteit van een geografisch gebied of bevolldngsgroep, een misdaadveld of 
criminele markt en / of sector of verschijnsel in de samenleving. Het daaruit 
voortvloeiende inzicht kan streklcen tot nadere prioriteitenstelling en beter in-
zicht in vormen van criminaliteit (in bijvoorbeeld concrete operationele onder-
zoeken). Ook kan fenomeenonderzoek een toepassing lcrijgen in een gerichte 
advisering van het OM aan het bestuur inzake preventie.' 

De opbrengst van fenomeenonderzoek omvat een breed scala van studies on-
der verschillende noemers, zoals 'marktscan', 'criminaliteitsbeeld georganiseerde 
misdaad', 'diepte- en breedte' studie. Ook de inhoudelijke onderwerpen van ver-
richte fenomeenonderzoeken vertonen een brede variatie. 

Opvallend is dat in de begintijd van fenomeenonderzoek, nog voordat er ilber-
haupt enig empirisch onderzoek tot stand was gebracht, een aantal publicaties al 
handelde over domeinafbakening, nut, kenmerken en voorschriften, (Kortekaas, 
1994; Van Nieuwamerongen en Versteegh, 1995; Van Essen e.a.; 1996). De strek-
king van deze publicaties was dat: 

1. fenomeenonderzoek een samenwerkingsverband behelst tussen verscheidene 
partners (politie, justitie, wetenschap, bestuur); 

2. met gebruilcmaking van verschlllende bronnen en een combinatie van - veelal 
lcwalitatieve - onderzoeksmethoden een meer systematisch inzicht wordt ver-
kregen in werlcwijzen en verschijningsvormen van georganiseerde misdaad en 
haar relatie met Icwetsbare legale sectoren in de samenleving; 

3. bij deze vorm van voor-strafvorderlijk onderzoek men deels put nit openbare 
brormen, deels tilt meer gesloten politiebronnen, bijvoorbeeld in de vorm van 
afgesloten opsporingsonderzoeken; 

8 Er wordt slechts gerept van een hypothese die de probleemstelling vormt van het onderzoek, 
man dat is een dermate globale aanduiding dat noch uitsluitsel over het onderwerp (dadergroep, 
misdaadmarkt, sector in de samenleving, delicten, personen) noch over de and van het onder-
zoek kan worden verkregen. 
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4. fenomeenonderzoek moet leiden tot aanbevelin.gen voor een integrale aanpak 
ter preventie en bestrijding van vormen van georganiseerde misdaad. 

Vanaf 1995 verschenen de eerste afgeronde studies. Als eerste presenteerde het 
IRT Noord- en Oost-Nederland in 1995 een brede inventarisatie of criminaliteits-
beeldanalyse van georganiseerde misdaad vanuit de geografische gebieden Oost-
Europa en Turkije, onder de benamin.g 'breedtestudie'. Vervolgens werden diep-
testudies uitgevoerd over geselecteerde onderwerpen, zoals de delicten 'afpersing' 
en 'vrouwenhandel' gepleegd door Oost-Europeanen, heroinesmokkel vanuit 
Turkije met aandacht voor de Nederlandse transportbranche en vvijkstudies in 
Amsterdam en Arnhem, waarbij onderzocht werd in hoeverre Turkse heroine-
handel haar stempel drukt op zulke stadswijken en welk beleid er wordt gevoerd 
door de bestuurlijke partners. 

Het IRT Rotterdam-Rijnmond ontvvikkelde een 'raster' voor doorlichting van 
de transportbranche en het IRT Zuid verrichtte een onderzoek naar XTC produc-
tie van- en handel in synthetische drugs. In samenwerking met het Erasmus 
Centrum voor Politiestudies werden twee onderzoeken gepubliceerd over de 
kwetsbaarheid van de horecabranche voor misbruik door (georganiseerde) mis-
daad. (Hoogenboom & Hoogenboom-Statema, 1996 ,, de Vries et al., 1996). 

De Divisie Recherche van de regio Utrecht presenteerde een rapport met de 
benaming 'marktscan' over het delict mensenhandel in relatie tot prostitutie in 
de regio Utrecht, waarbij het delict zelf, de daders en de slachtoffers van het de-
lict en de kenmerken van beleid omtrent prostitutie in kaart werden gebracht. 

Doch het veld dat onder de noemer 'criminaliteitsonderzoek' kan worden ge-
plaatst omvat meer dan uitsluitend fenomeenonderzoek. Als we het criminali-
teitsonderzoek in Nederland in vogelvlucht beschouwen, dan valt een continuiim 
waar te nemen, waarvan het ene uiterste wordt gevormd door fundamenteel crimi-
nologisch onderzoek (zie bijvoorbeeld Rovers, 1997; Kleemans 1996) en het andere 
door zuiver opsporingsonderzoek. 

Deze beide uitersten van criminaliteitsonderzoek kunnen nog wel duidelijk 
van elkaar worden onderscheiden naar aard, type onderzoekers en toegepaste 
onderzoeksmethoden. Zij geven daarmee weinig aanleiding tot begripsverwar-
ring. De onduidelijkheden ontstaan ergens tussen deze uitersten, bij die studies 
die niet zuiver wetenschappelijk zijn, maar ook niet puur gericht op opsporing. 
Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of een 'dieptestudie' naar de gevoeligheid van de 
milieusector voor georganiseerde misdaad behoort tot de categorie 'toegepast 
politie onderzoek' of tot de criminologie. En 'toegepast politieonderzoek' impli-
ceert niet per definitie dat de uitvoering in handen van politie is geweest. Verte-
genwoordigers van de wetenschap verleenden bijvoorbeeld hun steun aan uiteen-
lopende politieactiviteiten, vooral op het gebied van ontwikkeling van misdaad-
analyse en fenomeenonderzoek. 

In ieder geval moge duidelijk zijn dat de term 'verkennend onderzoek' v66r 
het een wettelijke basis kreeg niet aan strakke grenzen was gebonden. Velerlei 
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onderzoek werd onder deze noemer geplaatst. 'Verkermend' duidde vooral op de 
aard van het onderzoek, namelijk 'inventariserend' of 'beschrijvend'. Een precie-
ze aanduiding van de praktijkontwikkeling van het verkennend onderzoek zoals 
bedoeld in artikel 126gg is dan ook niet te geven. In politick opzicht heeft het 
verkennend onderzoek echter wel een duidelijke voorgeschiedenis. In de volgen-
de paragraaf komt deze ontwildceling aan de orde. 

2.3 	Politieke geschiedenis: de IRT-affaire en Van Traa 

In de jaren tachtig kwarn de georganiseerde misdaad steeds meer in de belang-
stelling te staan als een fenomeen waartegen een geconcentreerde aanpak nood-
zakelijk was. Justine, politic en politick begonnen de georganiseerde misdaad te 
zien als een verschijnsel waarvan dreiging in Nederland steeds groter werd. In 
1985 besteedde men in het beleidsplan 'Samenleving en criminaliteir aandacht 
aan het tegengaan van dit verschijnsel. In dit beleidsplan wordt gesteld dat bij de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit een versterlcing van de bovenlokale, 
regionale recherchesamenwerking van dienst zou kunnen zijn. Maar gezien het 
feit dat de georganiseerde misdaad zich niet per definitie beperkt tot de grenzen 
van de politieregio, werd bij justitie en politic steeds meer de behoefte gevoeld 
aan interregionale samenwerldng bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. 
Uit een rapport van de afdeLing misdaadanalyse van de politie Amsterdam bleek 
dat de georganiseerde misdaad in Amsterdam en orngeving reeds zodanig was 
gegroeid dat juist daar een gerichte aanpak als noodzakelijk werd gezien. Daarbij 
werd gekozen voor een gebundelde aanpak, hetgeen in november 1987 leidde tot 
de beslissing tot de oprichting van het eerste Interregionale Rechercheteam 
Noord-Holland/Utrecht, dat eind 1988 daadwerkelijk vorm heeft gekregen. 

Vijf jaar na de oprichting, in december 1993, werd dit IRT door de betreffende 
driehoek (Amsterdam-Arnstelland) opgeheven, vanwege de toepassing van een 
omstreden opsporingsmethode. Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer 
naar de precieze redenen van deze opheffing werd de Bijzondere Onderzoeks-
commissie IRT (naar de voorzitter ook wel Commissie Wierenga genoemd) ge-
vormd om de opheffing te onderzoeken. Het rapport van de Commissie werd in 
maart 1994 gepubliceerd. 9  In het rapport condudeerde de Cornmissie dat het IRT 
de opsporingsmethode op een weloverwogen, zorgvuldige wijze en niet onrecht-
matig heeft toegepast. Bovendien werd gesteld dat de toepassing binnen het 
kader van de richtlijnen viel en, gelet op de doelstelling van het onderzoek, ver-
antwoord was. Om echter verdere discussie over de toelaatbaarheid van bijzonde-
re opsporingsmethoden tegen te gaan drong de Commissie aan op normering van 
de gehanteerde opsporingsmethoden. 

9 Wierenga, H., Rapp art van de Bijzondere Commissie IRT, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, 1994. 
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In het rapport-Wierenga werd verder Met ingegaan op de aard en omvang van de 
georganiseerde misdaad in Nederland. In de debatten in de Kamer naar aanlei-
ding van de opheffing van het IRT en het rapport van de Commissie-Wierenga 
werd echter bij herhaling gevraagd naar meer inzicht in het verschijnsel georga-
niseerde criminaliteit in Nederland. Bovendien was de Kamer van mening dat, 
voor men kon overgaan tot de normering van de methoden, eerst inzicht diende 
te worden verkregen in de praktijk van het politiele opsporingswerk. Na een mo-
tie van Dijkstal in de Kamerdebatten over de IRT-zaak op 7 en 8 april 1994, werd 
dan ook besloten tot een parlementaire enquete naar de bedoelde opsporingsme-
thoden, het kader waarbinnen hun toepassing wordt gecontroleerd en getoetst 
en de daadwerkelijke hantering van deze methoden. 1°  In aansluiting op deze 
motie werd een werkgroep ingesteld onder leiding van Van Traa. Deze werk-
groep, de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, diende een vooronder-
zoek te verrichten naar de hiervoor genoemde onderwerpen. 

Op 21 oktober 1994 zag het rapport 'Opsporing gezocht' van de werkgroep het 
licht. In dit rapport werd veel ruimte besteed aan de beschrijving van de georga-
niseerde misdaad. Zonder inzicht in de aard en omvang van de criminaliteit, kan 
niet gekomen worden tot een beoordeling van de opsporingsmethoden, zo luidde 
de redenering. Zo'n beeld was op dat moment niet beschikbaar. Een parlementai-
re enquete kon een veel betrouwbaarder beeld van de praktijk van georganiseerde 
criminaliteit en politiele opsporing geven, aldus de Commissie. Op 16 november 
1995 werd in het debat volgend op het rapport van de werkgroep dan ook beslo-
ten tot het instellen van een parlementaire enquetecommissie onder leiding van 
Van Traa. Op 6 september 1995 begonnen de openbare verhoren, waarin ruim 
tachtig onderzoekers, ambtenaren en functionarissen van politie en justitie wer-
den gehoord. 

In het voorjaar van 1996 werd het rapport 'Inzake opsporing' van de Park-
mentaire Enqu'etecommissie Opsporingsmethoden openbaar. In dit rapport werd 
gewezen op een crisis in de opsporing op drie onderdelen, namelijk met betrek-
king tot de normering, de organisatie en het gezag van de opsporing. De politie 
zou te zeer de vrije hand zijn gelaten waardoor de ruimte bestond voor een wild-
groei aan opsporingsmethoden. Bovendien werd gesignaleerd dat de georgani-
seerde misdaad in Nederland een serieus te nemen verschijnsel is, waartegen 
(ook) strafrechtelijk moet worden opgetreden. 11  De manier waarop dit moest 
gebeuren wordt in het vervolgtraject van Van Traa duidelijk. Dit traject heeft 
uiteindelijk geleid tot twee wetsontwerpen, namelijk het wetsontwerp bijzondere 
opsporingsbevoegdheden (BOB) en het wetsontwerp Bevordering Integriteit 
Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB). Beide wetsontwerpen hebben de 
bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit tot doel. Daarnaast heeft een om- 

10 Enquetecommissie opsporingsmethoden, Inzake opsporing. Bijlage VII: Eindrapport onderzoeksgroep 
Fijnaut, ' s-Graverthage: Sdu Uitgevers, 1996. 

11 Wiewel, PG., Opsporing na van Traa. Een tussenstand, in: Nederlands Juristenblad, afl. 34, p. 1395- 
1403, 27 september 1996. 
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vangrijke aanpassing van de Wet Politieregisters plaatsgevonden, die tot doel had 
de verzameling van criminele inlichtingen door politie en openbaar ministerie 
nader te regelen. 

In een brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 10 
oktober 1996 aan de Tweede Kamer zijn de contouren geschetst van een nieuwe 
aanpak van wat wordt genoemd 'Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar 
Bestuurt." Uit het onderzoek van de Parlementaire Enquetecommissie Van Traa 
was gebleken dat criminele organisaties voor de continuering en de afscherming 
van hun criminele activiteiten vaak afhankelijk zijn van besluiten van de over-
heid." Zo worden dekmantelbedrijven opgezet en illegale transporten uitgevoerd 
met behulp van vergunningen. De wetgever wil met de wet BIBOB voorkomen 
dat de overheid in dergelijke situaties ongewild betrokken raakt bij criminele 
activiteiten. De intentie van het wetsvoorstel is tweeledig: het beoogt zowel de 
bestrijding van criminaliteit als het waarborgen en bevorderen van de betrouw-
baarheid en integriteit van de overheid. Het wetsvoorstel voorziet in de oprich-
ting van een bureau BIBOB, dat onderzoek moet doen naar de betrouwbaarheid 
van (rechts)personen. Bovendien krijgt het tot taak subsidie- en vergunning 
verlenende bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten desgevraagd te 
adviseren. Het onderzoek volgens de Wet BIBOB is geen onderzoek gericht op 
strafvorderlijke afdoening, maar beperkt zich puur tot bevraging van informatie-
verstrekkende instanties, met het oog op te treffen administratiefrechtelijke 
maatregelen." Daarbij moet het gaan om besluiten van het openbaar bestuur die 
betrekking hebben op economische, bedrijfsmatige activiteiten van de aanvrager. 
Dit type onderzoek is in deze studie buiten beschouwing gelaten. 

Zoals gezegd hebben de bevindingen van de Parlementaire Enquetecommissie 
Van Traa niet alleen geleid tot de ontwilckeling van de wet BIBOB, maar ook tot 
de normering van bijzondere opsporingsmethoden vastgelegd in de wet BOB. De 
basis hiervoor was al gelegd in het rapport van de Enquetecommissie en werd 
concreter gevormd in het daarop volgende debat in de Kamer. Dit lcreeg een ver-
volg met het indienen van het voorstel van Wet tot Wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdhe-
den en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den)." Verschillende opsporingsmethoden die in de praktijk al hun inhoud heb-
ben gekregen, zoals vormen van observatie, inkijken, het runnen van inforrnan-
ten en infiltratie, worden in deze wet gecodificeerd. De reden voor deze codifica- 

12 Het wetsontwerp BIBOB is op 11 november 1999 ingediend bij de Tweak Kamer. In 2001 zal de 
wet in werking treden. 

13 Stratum, M. van en U. van der Pol, Screening op integriteit: BIBOB gewogen en te tic/It bevonden, in: 
NJB, 26 november 1999, all. 42. 

14 Horen, van, W., Net verkennend onderzoek. De aanwijzing de verkenning en de inbreuk, afstudeerscriptie 
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg: april 2000. 

15 Tak, P.J.P. (red), Bespiegelingen omtrent de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, Deventer: Gouda 
Quint i.s.m. Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1998. 
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tie is gelegen in de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die gebruik 
van deze opsporingsmethoden met zich meebrengt. De Hoge Raad bepaalde in 
het Charles Z.-arrest" dat art. 2 Politiewet uitsluitend voldoende grondslag biedt 
voor een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Voor het vergaren van 
informatie, hetgeen van essentieel belang is bij het bestrijden van georganiseerde 
criminaliteit," kan echter een aanzienhjke inbreuk op de grondrechten van bur-
gers noodzakelijk zijn. Vandaar dat de bijzondere opsporingsmethoden een wet-
telijke basis hebben gekregen in de Wet BOB. Gebruikte opsporingsmethoden 
kurmen dan in het openbaar ter terechtzitting worden getoetst. Bepaald is dat de 
opsporingsmethoden uitsluitend mogen worden toegepast in concrete opspo-
ringsonderzoeken. Zonder gerede vermoedens mogen deze onderzoeken Met 
worden gestart." In de fase voor de opsporing moet het voor opsporingsambtena-
ren dan wel mogelijk zijn om voldoende informatie te verzamelen op grond 
waarvan besloten kan worden al dan niet tot opsporing over te gaan. Deze moge-
lijkheid is gelegen in het verkennend onderzoek, waarin het toegestaan is vanuit 
politieregisters en open bronnen informatie te verzamelen. Gezien de inbreuk op 
de privacy die ook dergelijk onderzoek kan maken heeft de wetgever besloten de 
bevoegdheid tot verkennend onderzoek eveneens wettelijk vast te leggen. In arti-
kel 126gg van de Wet Bijzondere Opsporin.gsbevoegdheden (Wet BOB) vindt het 
verkennend onderzoek zijn juridische basis. Op 1 februari 2000 trad de wet in 
werking. 

2.3.1 	Onderscheid tussen verkennend onderzoek en fenomeenonderzoek 

De bestrijding van georganiseerde misdaad staat of valt met een goede informa-
tiepositie. Georganiseerde misdaad is geen plaatsgebonden verschijnsel: de mees-
te vormen zijn zelfs grensoverschrijdend van aard. Vandaar dat de bestrijding van 
georganiseerde misdaad geen gebiedsgebonden maar een probleemgerichte be-
nadering vereist." Om de daarvoor benodigde informatie bijeen te Issijgen werd 
door de politie voorheen onder meer fenomeenonderzoek uitgevoerd. Hierin 
stonden niet de vermoedelijke daders of dadergroepen centraal maar de verschij-
ningsvorm van de georganiseerde criminaliteit in de samenleving. De bedoeling 
was vooral het verzamelen van inlichtingen voor de vervaardiging van overzich-
ten van de aard, omvang en ernst van georganiseerde misdaad op basis waarvan 
bestrijdin.gsstrategieen konden worden ontvvikkeld. Een precieze omschrijving 
van de doelen en kenmerken van fenomeenonderzoek ontbrak echter. In de 

16 HR 19 december 1995, NJ 1996, 249. 
17 ICralingen, van R.W. en J.E.J. Prins, Informatie gevraagd. Politiele en justitiele informatie als begerens-

waardig geed, in: Nederlands Juristen Blad, afl. 45/46, p.1887-1892, 17 december 1996. 
18 Zie artikel 132a Sv. 
19 Duyne, van P. en E. Riks, Vooruit - lopend (politieel) onderzoek. Een aanzet tot verdere discussie een maat-

stafvonning, in: Delikt en Delinkwent, jrg 24, afl. 7, 1994, P.  685-702. 

13 



praktijk betekende dit dat de invulling van fenomeenonderzoek sterk varieerde 
per onderzochte omgeving en bestudeerd probleem. 

In navolging van de Parlementaire Enquetecommissie Opsporingsmethoden 
oordeelde de wetgever in 1997 dat fenomeenonderzoek niet langer moest worden 
uitgevoerd door de politic. Fenomeenonderzoeken 'blijken in de praktijk qua 
doelstelling en doelbereiking niet uniform en bieden voorts (te) weinig aankno-
pingspunten om de bestrijding van georganiseerde criminaliteit daadwerkelijk te 
sturen of anderszins te ondersteunen. Omdat de taak van de politie, en meer in 
het bijzonder die van de kemteams, ertoe strekt concreet opsporingsonderzoek te 
verrichten, heeft de wetgever in navolging van het oordeel van de Parlementaire 
Enquetecorrunissie Opsporingsmethoden geoordeeld dat de kemteams geen fe-
nomeenonderzoek maar verkermend onderzoek dienen te verrichtent.' In dit 
type onderzoek dienen politiemedewerkers zich veeleer bezig te houden met in-
ventarisaties die direct kunnen resulteren in concrete opsporingsonderzoeken. 

Daarmee wordt het verkennend onderzoek niet zozeer gepresenteerd als de 
opvolger van fenomeenonderzoek, maar wordt ingezet om opsporingsteams dan 
wel politie te dwingen meer dadergericht te werken. Verkennend onderzoek is 
inhoudelijk ook geen opvolger van fenomeenonderzoek. Doel van een fenomeen-
studie is immers het in zijn algemeenheid in kaart brengen van (de omvang van) 
een bepaald verschijnsel. Een voorbeeld hiervan is de studie naar de herkomst 
van Oosteuropese investeringen in Nederland, die in 1996 door de Afdeling Ad-
vies en Informatie van het (toenmalige) IRT Noord- en Oost Nederland is afge-
rond. Kenmerkend aan dergellike fenomeenstudies is dat zij een algemeen beeld 
geven van een bepaald verschijnsel dat niet op de identificatie n  van concrete 
(groepen van) individuen is gericht. Daarmee verschilt het fenomeenonderzoek 
fundamenteel van het verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek beoogt 
immers juist te komen tot op personen herleidbare gegevens op grond waarvan 
strafvorderlijke beslissingen luumen worden genomen. Uiteindelijk kan dus Met 
worden volstaan met een rapportage waarin slechts een algemeen beeld wordt 
geschetst van een bepaald verschlinsel en wordt geabstraheerd van personen. 
Een ander verschil is dat waar fenomeenonderzoek deel uitmaakte van de alge-
mene taak van de politie, verkennend onderzoek slechts wordt opgestart als daar 
voldoende, objectief aanwijsbare, grond voor aanwezig is. Feitelijk betekent dit 
dat al duidelijk moet zijn dat in een bepaalde branche iets mis is, voordat men tot 
verkennend onderzoek kan overgaan. 

Duidelijk is dat fenomeenonderzoek en verkennend onderzoek wat aard en 
uitgangspunten betreft dus van elkaar verschillen. Op een punt komen zij over-
een: voor beide geldt dat een omschrijving van de inhoud en activiteiten van het 
type onderzoek bijna geheel ontbreekt. In de conceptinstructie 'Verkermend on- 

20 Zie College van procureurs -generaal, Nota verkennend onderzoek en de aandachtsgebieden van de kern-
teams, Den Haag, 6 november 1997. 

21 Fenomeenonderzoek kan wel een beschrijving geven van groepen van individuen. Het doel van 
tenomeenonderzoek is echter veeleer het geven van een algemene omschrijving van deze groepen 
dan het aanleveren van tot personen herleidbare gegevens ter voorbereiding van de opsporing. 
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derzoek' van het College van Procureurs-Generaal" wordt slechts gesteld dat 
verkennend onderzoek beoogt 'resultaten op te leveren waarop beslissingen over 
het starten van een of meerdere opsporingsonderzoeken kunnen worden geba-
seerd'. Tenein.de meer inzicht te verkrijgen in de inhoud van verkennend onder-
zoek wordt in de volgende paragraaf een aantal elementen nader besproken. 

2.4 	Elementen verkennend onderzoek 

2.4.1 	Elementen wetsartikel 

Verkennend onderzoek heeft sinds 1 februari 2000 een wettelijke basis in artikel 
126gg Sv. Het wetsartikel luidt als volgt: 

Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat binnen verzamelingen 
van personen misdrijven worden beraamd of gepleegd als omschreven in artikel 67, eerste lid, 
die gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die binnen die verzamelingen 
van personen worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, 
kan de officier van justitie bevelen dat de opsporingsambtenaren een onderzoek instellen met 
als doel de voorbereiding van de opsporing. 

In de literatuur is al veel geschreven over de Wet BOB in het algemeen en over 
het wetsartikel 126gg Sv in het bijzonder. In deze publicaties wordt het wetsarti-
kel ontleed in verschillende elementen die in verband met de vraagstelling van 
dit onderzoek een nadere bestudering waard zijn. 

Feiten of omstandigheden 

Voorkomen moet worden dat verkennend een onderzoek wordt gestart op grond 
van een intuitieve keuze van een opsporingsambtenaar of, zoals de wetgever het 
formuleert, op grond van 'blote vermoedens'." Daarom is door de wetgever be-
paald dat de aanleiding voor het starten van verkermend onderzoek objectief 
moet kurmen worden vastgesteld. Kort gezegd: men moet .  duidelijk kunnen ma-
ken dat er echt jets mis is in een bepaalde sector. Lukt dit niet dan mag geen 
verkennend onderzoek worden opgestart. In de praktijk betekent dit dat in de 
schriftelijke aanvraag voor een verkennend onderzoek de 'feiten en omstandig-
heden' die de aanleiding vormen tot het voorgenomen onderzoek expliciet moe-
ten worden vermeld. Deze feiten en omstandigheden kunnen bijvoorbeeld voort-
vloeien uit gegevens over gepleegde misdrijven binnen een sector in samenhang 
met informatie over nog te plegen misdrijven. Om de noodzaak van het verken-
nend onderzoek te kurmen toetsen is echter meer nodig dan alleen het benoemen 
van de feiten en omstandigheden. Vandaar dat het College van Procureurs-
Generaal in haar Instructie Verkennend Onderzoek heeft vastgelegd dat 'moet 

22 Zie noot 7. 
23 MvT Wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, p.90. 
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worden aangegeven uit welke bronnen de feiten en omstandigheden waaruit de 
aanleiding voor verkennend onderzoek voortvloeit, afkomstig zijn'." Door het 
benoemen van deze bronnen moet objectief kunnen worden nagegaan of een 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van personen die (nog) niet verdacht zijn 
gerechtvaardigd is. 

Aanwijzingen 

In het nieuwe artikel I26gg Sv vormen 'aanwijzingen' de ondergrens voor de 
start van een verkennend onderzoek. Het begrip eaanwijzingen is een nieuw 
begrip in het wetboek van Strafvordering. Voorheen was in het wetboek sprake 
van twee graden van verdenlcing. De sterkste graad is dat er 'emstige bezwaren' 
bestaan jegens een persoon. Daaronder staat een, minder sterke, graad, namelijk 
'ten redelllke vermoeden." Aan deze twee graden van verdenking is nu dus ten 
derde graad toegevoegd, namelijk 'aanwijzingen' birmen verzamelingen van per-
sonen. Dit begrip vormt de lichtste graad van verdenking. 

Alhoewel nieuw in het wetboek van Strafvordering, is de term 'aanwijzingen' 
niet nieuw in het Strafprocesrecht. In de Wet Wapens en Munitie bijvoorbeeld 
kunnen bepaalde aanwijzingen voldoende grond vormen voor het onderzoeken 
van vervoermiddelen (art. 51 lid 1 W'WM). Het v-erschil met het begrip in de Wet 
Wapens en Munitie is dat in het in arnica 126gg niet gaat om aanwijzingen je-
gens een concreet persoon maar jegens verzamelingen van personen. Deze aanwijzin-
gen kunnen heel divers van aard zijn, aldus de wetgever. In de eerste plaats kun-
nen zij voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zou bijvoorbeeld 
tilt het reguliere politiewerk kunnen blijken dat in bepaalde sectoren van de sa-
menleving meer clan gemiddeld bepaalde criminaliteit voorkomt." 

Warmeer deze ondergrens van 'aanwijzingen nu precies is bereikt, wordt in 
de Memorie van Toelichting echter niet vermeld. Duidelijk wordt wel dat de ver-
wachte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een verkennend 
onderzoek niet zo omvangrijk is dat aan de eis van 'redelijk vermoeden' moet 
worden voldaan. Het ontbreken van een precieze omschrijving van het begrip 
laanwijzingen' betekent in ieder geval dat ten behoorlijke disaetionaire ruimte 
wordt overgelaten." 

Binnen verzamelingen van personen 

Anders dan bij opsporing mag het verkennend onderzoek ook betrekking hebben 
op niet aan personen gebonden aanwijzingen." 'Doorgaans zullen reeds voldoen- 

24 College van procureurs-generaal, Instructie verkennend onderzoek, Den Haag, 6 januari 1999, p.3. 
25 Zie Zwart, de, A.A., Verkennend onderzoek. Normering en justitiering van de politiele toezichtsfase. Apel-

doorn: afstudeerscriptie Nederlandse Politic Academic, 1999. 
26 M.v.T., p. 90. 
27 Horen, van, W., Het verkennend onderzoek. De aanwijzing de verkenning en de inbreuk, afstudeerscriptie 

Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg: april 2000. 
28 Zie noot 16. 
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de feiten en omstandigheden bekend zijn die aanleiding geven voor een vermoe-
den dat misdrijven zijn gepleegd of worden beraamd en zou dus direct een op-
sporingsonderzoek gestart kunnen worden. Het kan echter noodzakelijk zijn 
eerst onderzoek te doen naar de gehele sector, teneinde vast te kunnen stellen op 
welke wijze de criminaliteit zich daarin genesteld heeft. Daarom is in de wettekst 
gekozen voor de formulering 'verzamelin.gen van personen'. 29  De term 'verzame-
ling' moet overigens heel ruim worden opgevat. Er hoeft geen sprake te zijn van 
een 'georganiseerd verband' zoals vermeld in titel V van het wetboek van straf-
vordering. Tussen de personen onderling hoeft zelfs geen enkele binding te be-
staan.' Ze hoeven elkaar niet eens te kermen. Keuze van bij het onderzoek te 
betrekken personen hangt uitsluitend af van een gemeenschappelijk kenmerk. 
Concreet kan het dan bijvoorbeeld gaan om het werkzaam zijn in een bepaalde 
branche of hetzelfde beroep. Dit biedt de mogelijkheid dat 'niet alleen een ver-
dachte of een "betrokkene" bij de georganiseerde criminaliteit onderzocht, maar 
een veel grotere en lossere verzameling van personen wordt onderzocht', aldus de 
wetgevl  er in de Memorie van Toelichting. 

De doelstelling dient een zo precies mogelijke omschrijving te bevatten van de 
te onderzoeken verzameling, zodat zo min mogelijk personen bij het onderzoek 
worden1

i 
 betrokken. Reden voor deze beperking is het recht op bescherming van 

de perlsoonlijke levenssfeer (art 10 Grondwet, art. 8 EVRM, art. 17 IVBP). Net als 
bij he begrip 'aanwijzingen' ontbreekt echter ook bij de term 'verzamelin.g van 
personen' duidelijkheid over wat er nu precies onder moet worden verstaan. Ook 
hier biedt de Memorie van Toelichting slechts in zeer beperkte mate duidelijk-
heid: het zou moeten gaan om 'een grote verzameling van burgers'. 31  Hoeveel 
personen nu precies nodig zijn om die verzameling te vormen blijft onbekend. 

Een1  nadere invulling van de term is echter wel noodzakelijk vanuit juridisch 
oogpunt. Een te brede vaststelling van de verzameling van personen zal de in-
breuk op de persoonlijke levenssfeer van zoveel personen niet kunnen rechtvaar-
digen. Er zou immers een conflict kunnen ontstaan met de proportionaliteit, met 
andere woorden, het doel heiligt de middelen niet. Daarnaast zou een te nauwe 
omschrijvin.g van personen (kunnen) doen vermoeden dat er sprake is van een 
verdenkinl  g in de zin van art. 27 Sv of Titel V Sv en naar een verdachte mag geen 
verkennend onderzoek worden verricht. 32  

Beramen 

Het artikel is van toepassing op beraamde of gepleegde misdrijven. Onder het 
woord beramen kan worden verstaan 'alles dat in verband met het plegen van 

29 M.V.T., p. 49. 
30 Zie Naeye, J., Verdenking en opsporing na van Traa, in: Delikt en Delinkwent, 1997, jrg. 27, aft 9, p. 

872-888. 
31 M.v.T. p.58. 
32 Fetlith, T., Het verkennend onderzoek; opsporing sui generis, Vrije Universiteit Amsterdam, december 

2000. 
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een strafbaar feit daaraan vooraf gaati." Dit betekent dat het artikel een proac-
tieve werking heeft: het beslaat niet uitsluitend misdrliven die al gepleegd zijn, 
maar ook misdrijven die in de toekomst nog gepleegd kunnen worden." Verken-
nend onderzoek is dus mogelijk zonder dat sprake is van (aanwijzingen van) een 
strafbaar grondfeit. Hier is door de wetgever ook bewust voor gekozen: met het 
verkennend onderzoek wordt immers niet beoogd strafbare feiten op te lossen. 
Het betreft meer algemeen onderzoek in branches en sectoren van de samerile-
ving ten aanzien waarvan aanwijzingen bestaan dat bepaalde typen criminaliteit 
er voorkomen." 

Bevel van de officier van just itie 

Een bevel van de officier van justitie is vereist als basis voor de opslag van gege-
yens over personen wier handelingen overigens geen aanleiding geven voor poll-
title bemoeienis. Vandaar dat voor het starten van een verkennend onderzoek 
een bevel van de officier van justitie vereist 

Door expliciet in de wettekst op te nemen dat het verzoek tot een verkennend 
onderzoek moet worden aangevraagd door de officier van justitie heeft de wetge-
ver niet alleen willen aangeven dat de belangenafweging niet wordt neergelegd 
bij gewone opsporingsambtenaren maar op een hoger hierarchisch niveau binnen 
het systeem van de rechtshandhaving." De verplichting tot een bevel van de 
officier van Justitie kan oak worden gezien als een wettelijk instrument ter be-
strijding van de gezagscrisis zoals die door de Parlementaire Enquetecommissie 
Van Traa is geconstateerd. De verplichting tot goedkeuring vormt eveneens een 
waarborg dat het Openbaar Ministerie bij deze vorm van politieel onderzoek 
daadwerkelijk zijn gezag uitoefent: de politie kan uitsluitend verkennend onder-
zoek opstarten indien het Openbaar Ministerie toestemming heeft verleend. 

Volgens het artikel mag de officier van justitie slechts opdracht geven tot een 
verkennend onderzoek als hij daarvoor toestemming heeft gekregen van de be-
treffende hoofdofficier van justitie. De hoofdofficier van justitie meldt het voor-
genomen onderzoek aan bij de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket. 
Deze toetst of het verkennend onderzoek voldoet aan de door de wet en nadere 
regelgeving gestelde eisen. De hoofdofficier van het Landelijk parket stelt de 
aanmeldende hoofdofficier zo spoedig mogelijk in kennis van zijn oordeel en 
meldt het verkennend onderzoek ter registratie aan bij het College van procureurs-
generaal. De goedkeunng van dit College voor het verlenen van de opdracht tot 
verkennend onderzoek is noodzakelijk indien dit onderzoek:" 

33 M.v.T., p.26. 
34 Buruma, Y. en Muller, HR., Na de enguete: inzake het voarontwery buzondere opsporingsbevoegdheden, 

NJB, all.12, 21 maart 1997, p. 527-533. 
35 Horen, van, W., Het verkennend anderzaek. De aanwijzing de verkenning en de inbreuk, afstudeerscriptie 

Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg: april 2000. 
36 College van procureurs-generaal, Instructie verkennend anderzoek, Den Haag: 6 januari 1999. 
37 Zie noot 33 
38 College van procureurs-generaal, Instructie Verkennend Onderzaek, 1 januari 1999 
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a.  
b.  
C. 

wordt uitgevoerd door een kemteam; 
een landelijk of interregionaal karakter heeft; 
maatschappelijke consequenties heeft. 

Wat piecies moet worden verstaan onder 'maatschappelijke consequenties' moet 
in de praktijk worden bepaald. Alle voorgenomen verkermende onderzoeken 
moeten worden aangemeld bij de hoofdofficier van het Landelijk parket en deze 
bepaalt vervolgens welke verkennende onderzoeken ter goedkeuring aan het 
College worden voorgelegd. Op deze vvijze moet op termijn nadere invullin.g wor-
den gegeven aan de term 'maatschappelijke consequenties'. In de Memorie van 
Toelichting worden twee redenen gegeven voor het volgen van deze procedure. 
Enerzijds wordt gewezen op het risico dat het verkennende onderzoek mogelijk 
stigmtiserende consequenties kan hebben voor de onderzochte verzameling van 
person' en. Anderzijds kunnen deze onderzoeken een landelijk bereik hebben 
waardoor coordinatie tussen arrondissementen noodzakelijk 

De opsPoringsambtenaren 

In het wetsartikel wordt de opdracht tot het uitvoeren van een verkennend on-
derzoek gegeven aan opsporingsambtenaren. Waarom uitsluitend opsporings-
ambtelnaren worden aangewezen wordt echter nergens duidelijk gemaakt. Ook is 
onduidelijk of buitengewone opsporingsambtenaren ook behoren tot diegenen die 
gerechtigd zijn een verkennend onderzoek te verrichten. De Memorie van Toe-
lichting zegt hierover uitsluitend dat het onderzoek wordt uitgevoerd door opspo-
ringsam1 btenaren die inzage hebben in politieregisters. Dat is logisch gezien het 
feit dt verkennend onderzoek in principe bestaat uit de vergelijking van infor-
matie uit open bronnen met informatie uit politieregisters en lopende onderzoe-
ken. In artikel 14 WpolR is geregeld wie inzage heeft in politieregisters. Volgens 
lid c Tan dit artikel kunnen gegevens worden verstrekt aan andere opsporings-
ambtenaren dan ambtenaren van de politie (sub a) en aan ambtenaren van de 
Koninkll  ijke Marechaussee (sub b) alleen dan voor zover zij die 'behoeven ter 
opsporl  ing van strafbare feiten bij het onderzoek waarbij zij zijn betrokken'.' 
Aangezien verkennend onderzoek niet valt onder de opsporing van strafbare 
feiten zouden 'andere opsporingsambtenaren' dus niet kurmen beschikken over 
gegevens uit politieregisters. 

Gelzien de aard van de te verrichten activiteiten in het verkennend onderzoek, 
namelijk het vergaren van informatie, kan men zich bovendien indenken dat 
anderle personen dan uitsluitend opsporingsambtenaren bij het verkennend on-

1 derzoek betrokken zouden kurmen worden. Te denken valt daarbij aan methodo- 
logisch onderlegde wetenschappers. Het vergelijken van gegevens uit politieregis- 
ters m

1
et gegevens uit open brormen is immers typisch het werk van misdaadana- 

39 Melmorie van Toelichting, p. 50. 
40 Zie ook I. Fros en M. Scholtes, Verkennend onderzoek. Een stappenplan, opgesteld op verzoek van de 

Denktank Recherche, Heemskerk: 21 november 2000. 
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listen." Veel misdaadanalisten bij de Nederlandse politic zijn echter geen opspo- 
ringsambtenaar en zijn dus evenmin gerechtigd verkennend onderzoek te doen. 42  

De voorbereiding van de opsparing 

Verkermend onderzoek heeft als doe de voorbereiding van de opsporing, zo is in 
het wetsartikel vastgelegd. Dit betekent dus, dat het onderzoek niet tot de opspo-
ring zelf behoort, waardoor de inzet van dwangmiddelen of bijzondere opspo-
ringsmethoden niet is toegestaan. Overigens betekent dit niet dat naast het ver-
kennend onderzoek geen opsporingsonderzoek kan lopen. In de conceptinstruc-
tie wordt zelfs vermeld dat informatie uit lopende opsporingsonderzoeken ge-
bruikt kan worden voor het verkennend onderzoek. 

De in een verkennend onderzoek verzamelde gegevens worden opgeslagen in 
een tijdelijk register dat voor het betreffende verkennend onderzoek wordt aan-
gelegd in het politieregister.' Uiteindelijk moet het proces van informatieverza-
meling een hoeveelheid tot personen herleidbare gegevens genereren op grond 
waarvan een beslissing kan worden genomen al dan niet over te gaan tot concre-
te opsporing." 

Ms de benodigde gegevens zijn verzameld doet zich een bijzondere situatie 
voor. Len vraag die zich opdringt is namelijk wat tijdens of na afloop van het 
verkennend onderzoek en na het opstarten van opsporingsonderzoek moet of 
mag gebeuren met de restinformatie in het tijdelijk register. Niet ondenkbaar is 
dat in het register informatie is opgeslagen die bruikbaar is in andere onderzoe-
ken?' Mag de in het tijdelijke register opgeslagen informatie worden gebruikt in 
andere (opsporings- )onderzoeken? Ook hierover bestaat onduidelijlcheid. 

2.4.2 	Brangebruik 

Omdat verkennend onderzoek geen deel uitmaakt van opsporing, maar onder-
deel is van het aanloopproces naar de opsporing, mag tijdens verkennend onder-
zoek geen gebruik gemaakt worden van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden of 
dwangmiddelen. In verkennend onderzoek staat de verzameling van informatie 
centraal. Van welke brormen men daarbij gebruik denkt te gaan maken dient te 
worden aangegeven in het bevel tot een verkermend onderzoek, dus voordat 
wordt gestart met het onderzoek. 

De wetgever heeft in zijn algemeenheid vastgelegd welke bronnen men mag 
gebruiken, namelijk die informatie 'waarover opsporingsambtenaren zonder 

41 Zie Naeye, J., Verdenking en opsporing na van Traa, in: Delikt en Delinlcwent, 1997, jrg. 27, ail. 9, p. 
872-888. 

42 Zie Zwart, de, A.A., Verkennend onderzoek. Normering en justitiering van de politiele toezichtsfase, Apel-
doorn: afstudeerscriptie Nederlandse Politic Academic, 1999. 

43 Nieuwenhuizen, B., Aantekeningen over de wet bijzondere opsponngsmethoden, december 1999. 
44 M.v.T., p.51. 
45 Nieuwenhuizen, B., Aantekeningen over de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, december 1999. 
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gebruik te maken van strafvorderlijke bevoegdheden die zijn gereserveerd voor 
opspormg kunnen beschikken, in.clusief informatie uit open bronnen en lopende 
onderzoeken'. 46  Daarnaast mag informatie worden gebruikt die vrijvvillig ter be-
schikking is gesteld door particulieren. Hierbij dient de term 'vrijwillig' wel te 
worden genuanceerd: het staat particulieren niet vrij om zonder meer informatie 
te vers1  trekken aan de politie. Verstrekken van informatie door instellingen of 

1 organisaties kan in principe alleen wanneer dit past in de doelomschrijving van 
de versi  trekkende instelling of organisatie. Vervolgens moet volgens artikel 11 lid 
2 van de Wet Persoonsregistraties worden bepaald of er sprake is van een drin-
gende en gevvichtige reden op grond waarvan de informatie zou moeten worden 
verstr 

i
ekt. De 'vrijwilligheid' van verstrekking zit in deze laatste afweging, omdat 

de nstelling die beslissing neemt. Het gaat dus om informatie die voortkomt uit 
. 	. intoeferung van de bevoegdheden die de politie ter beschikking staat uit hoofde 

van artikel 2 van de Politiewet 1993. 4' Uit de taakstelling met betrekking tot het 
verkennend onderzoek kunnen verder amper bevoegdheden worden afgeleid. 

Gezien het feit dat de informatie van bijzondere oPsporingsdiensten veelal 
behoorl  t tot gesloten bronnen," is informatie van andere opsporingsdiensten niet 
zonderl  meer beschikbaar. Wel is het denkbaar dat, in geval van samenwerking 
tusseri verschillende diensten in het kader van het verkennend onderzoek, een 
convenant wordt gesloten dat in bepaalde gevallen uitwisseling van informatie 
mogelijk maakt. Een andere mogelijkheid is dat door het betrokken OM een be-
vel woI rdt gegeven om de benodigde informatie beschikbaar te stellen. 

Oplen bronnen zijn bijvoorbeeld literatuur en de media, maar ook de Kamers 
van KoI ophandel, het Kadaster, de gemeente en niet te vergeten het intemet. In 
de verkennende onderzoeken zullen literatuurstudie en documentanalyse naar 

I 	. verwachtmg een kleine rol spelen. Met name in de beginfase kurmen deze activi- 
teiten verheldering bieden bij het in kaart brengen van het probleem. Gezien het 
doel van het onderzoek, namelijk de voorbereiding van de opsporing, zullen lite-
ratuurstudie en documentanalyse in het verloop van het onderzoek weinig kun-
nen bijdragen. Een centrale rol lijkt voor de politieregisters weggelegd.' 

2.4.3 	Wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy 

Hierv6or is al aan de orde gekomen dat besloten is het verkennend onderzoek 
. een wettelijke basis te geven gezien de mogelijke inbreuk die verkennend onder- 

zoek kan maken op de persoonlijke levenssfeer. Deze inbreuk zit in het feit dat 
informatie over allerlei personen wordt verzameld, ook wanneer dit personen zijn 
die (nog) geen verdachten zijn. De bevoegdheid wordt wettelijk geregeld omdat 

46 College van procureurs-generaal, Instructie verkennend onderzoek, Den Haag: 6 januari 1999. 
47 Mtil, V., Financieel rechercheren. Het verkennend onderzoek, Modus, 1999, jrg. 8, nr.2, p. 9-11. 
48 Zie noot 16. 
49 I. Fros en M. Scholtes, Verkennend onderzoek. Een stappenplan, opgesteld op verzoek van de Denk-

tarik Recherche, Heemskerk: 21 november 2000. 
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het verzamelen van de gegevens plaatsvindt 'zonder dat betrokkenen dat weten'. 
Dit zou een inbreuk op de privacy zijn.' Informatie-uitwisseling in Nederland is 
gebonden aan formeel-wettelijke kaders. Daarbij is sprake van verschillende ni-
veaus van relevante regelgeving." Het eerste niveau bestaat uit algemene grond-
rechten van privacy en vrije informatie-uitwisseling van/met burgers. De in dit 
kader meest belangrijke zijn die waarin het recht op de persoonlijke levenssfeer is 
vastgelegd, namelijk artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 17 van 
het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). 
Sinds de grondwetsherziening van 1983 is het recht op bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer bovendien vastgelegd in artikel 10 van de Grondwet. 

Het tweede niveau omvat regels die meer in het bijzonder betrekking hebben 
op (het gedrag van) organisaties en op het voeren van een eigen informatiehuis-
houding. Met informatiehuishouding wordt dan bedoeld het geheel van inwin-
Ding, opslag, beheer, bewerking en verstreldcing van gegevens welke voor de 
betrokken organisaties van belang (kunnen) zijn." Concreet gaat het om ver-
schillende publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen. Privaatrechtelijke orga-
nisaties kunnen, behoudens wettelijke uitzonderingen, zelf bun informatiehuis-
houding inrichten, voor zover dit niet in strijd is met enige andere 
(grond)wettelijke regeling. In de praktijk betekent dit over het algemeen dat 
organisaties zelf allerlei (branchebrede) gedragscodes ontwikkelen. 

Publielcrechtelijke organisaties daarentegen worden opgericht met een be-
paalde publiekrechtelijke taak en dienen uit hoofde van die taak over een be-
paalde informatiehuishouding te beschikken. Daamaast zijn deze organisaties 
gebonden aan het legaliteitsbeginsel en natuurlijk de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 

Voor zover informatieverstrekking verstrelddng van de overheid aan de burger 
betreft is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van toepassing. In artikel la 
WOB worden de partijen opgesomd waarop de wet van toepassing is. Daarnaast 
is bij Algemene Maatregel van Bestuur een aantal bestuursorganen vastgelegd 
waarop de WOB betrekking heeft. Politic, Openbaar Ministerie en bijzondere 
opsporingsdiensten vallen in beginsel alle onder het regime van de WOB. 

Het derde niveau van regelingen wordt gevormd door regelingen die meer 
specifiek betrekking hebben op de persoonsregistraties die door organisaties als 
de politie en de bijzondere opsporingsdiensten worden gevoerd." In Nederland 
bestaat een groot aantal regelingen waarin wordt bepaald wanneer en aan wie 
politiCle en justitiele informatie mag worden verstrekt. 

50 Stolwijk, SAM., Bescherming van de persoonhjke levenssfeer en het wetsontwerp bijzondere opsporingsbe-
voegdheden, in: Delikt en Delinkwent, jrg. 27 (1997), all. 9, p. 860-871. 

51 L. Gunther Moor en A. van Ruth, Lekken of verstrekken? De informele informatie-uitwisseling tussen 
opsporingsinstanties en derden, Ubbergen: Tandem Felix, 1997. 

52 Zie noot 38. 
53 Zie flout 38. 
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De belangrijkste hiervan zijn op dit moment de Wet Politieregisters (WpolR), de 
Wet opl  de justitiele documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag (WJD), 
de Wet  (WPR).' Bij de WpolR en de WJD geldt een gesloten 
verstrelddngenregime, dat wil zeggen dat in beginsel uitsluitend informatie kan 
worden1  verstrekt aan expliciet in de wet aangehaalde instanties en organisaties. 
In de IWPR en de WOB daarentegen wordt uitgegaan van een open verstrekkin-
genregime. 

Daamaast wordt de gegevensverstrekking door andere instellingen aan ban-
den gelegd door allerlei interne privacyregelingen voor informatieverstrekking 
aan de opsporing. Met 'interne' regelin.gen worden hier die regelingen bedoeld 
die specifiek voor bepaalde (groepen van) instellin.gen gelden. Concreet gaat het 
dan o regelin.gen als de Richtlijn vrijwillige medewerking banken bij onderzoe-
ken en1  het Voorschrift informatieverstrekking 1993 van de Belastingdienst. In 
zijn algemeenheid wordt in deze regelingen bepaald dat medewerking wordt 
verleend in geval van zwaarwegende maatschappelijke belangen en dat mede-
werkinl  g aan het onderzoek bijdraagt aan de kemtaken van de betreffende orga- 

.sati 55  rue. 
Al leerder is gesteld dat het verkermend onderzoek Met tot de opsporing wordt 

gerekend. Dit betekent dat geen bijzondere opsporingsmethoden mogen worden 
toegepl  ast. Hier geldt echter ook dat er geen medewerkingsplicht bestaat voor de 
benadIerde instelling. 56  Materieel heeft de registratiehouder geen plicht om de 
informl  atie te verstrekken. De registratiehouder maakt zelf de afweging aan de 
hand vl  an de voor de betreffende instelling toepasselijke privacyregelingen en niet 
de politie die om de informatie vraagt. 57  

In de praktijk hangt het al dan Met verkrijgen van de gevraagde gegevens af 
van de bereidheid tot medewerking van andere registratiehouders. Tijdens 
verkennl  end onderzoek kan dit op problemen stuiten. Om het uiteindelijk doel 
van een verkennend onderzoek te halen, dat wil zeggen tot personen herleidbare 
gegevens op grond waarvan besloten kan worden tot concrete opsporingsonder-
zoeken1  , is informatie van andere registratiehouders onontbeerlijk. Hoe groot de 
invloeId van het niet verkrijgen van deze gegevens is op de kans op succes of falen 
van verkennend onderzoek zal in de praktijk moeten blijken. 

54 R.W.Kralingen en J.E.J. Prins, Informatie gevraagd. Politiele en justitiele inforrnatie als begerenswaardig 
goedl  , NJB, 17 december 1996, afl. 45/46, p.1887-1892 

55 Mu!, V., Financieel rechercheren. Het verkennend onderzoek, Modus, 1999, jrg. 8, nr.2, p. 9-11. 
56 Zie Naeye, J., Verdenking en opsporing na van Traa, in: Delikt en Delinkwent, 1997, jrg. 27, afl. 9, p. 

872-888. 
57 Y. Buruma en P.C. Vegter, Buitengewone opsporingsmethoden, Deventer: Tjeenk Willink, Studiepoc-

ketIstrafrecht nr. 34, 1998. 
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2.5 	Conclusie 

In dit hoofdstuk is in het kort de geschiedenis weergegeven van verkennend 
onderzoek. Gebleken is dat in de praktijk een breed scala aan onderzoeken te 
onderscheiden is dat de naarn 'verkennend onderzoek' kreeg toebedeeld. De term 
'verkennend' had dan vooral betrekking op de aard van het onderzoeken, dat wit 
zeggen 'inventariserend' of 'beschrijvend% 

Het spectrum van criminaliteitsonderzoeken loopt uiteen van punt politie-
onderzoek tot en met puur wetenschappelijk onderzoek. Deze beide uitersten zijn 
nog wel van elkaar te onderscheiden wat betreft aard en uitvoerders. Puur poli-
tie-onderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en richt zich bij-
voorbeeld voomamelijk op de opsporing. Zuiver wetenschappelijk onderzoek 
daarentegen wordt uitgevoerd door wetenschappers in dienst van wetenschappe-
lijke instituten en universiteiten en is vooral gericht op een beschrijving of ver-
klaring. Tussen beide uitersten wordt echter een groot aantal mengvormen aan-
getroffen. Zo werd door politie bijvoorbeeld ook fenomeenonderzoeken en 
marktscans gedaan en criminaliteitsbeelden opgesteld. Vaak werden deze onder-
zoeken gedaan door politiemedewerkers of onderzoekers in dienst van de politic, 
maar in veel gevallen werden externe (wetenschappelijk) onderzoekers inge-
huurd om de onderzoeken uit te voeren. Duidelijk is in ieder geval dat de term 
'verkennend onderzoek' voorheen niet verwees naar een bepaald type onderzoek, 
waardoor eveneens onduidelijIcheid werd veroorzaakt over wat nu van de resulta-
ten van de verschillende typen onderzoek yen/yacht kon worden. 

Sinds 1 februari 2000 heeft het verkermend onderzoek een wettelijke basis 
gekregen in artikel 126gg (Wet BOB). Het opstellen van deze wet is een gevolg 
van de door de commissie Van Traa geconstateerde normering- en gezagscrisis in 
de opsporing. In het wetsartikel is omschreven wat onder verkennend onderzoek 
moet worden verstaan en onder welke voorwaarden en op welke wijze dit onder-
zoek mag worden verricht. Uit de analyse in dit hoofdstuk is gebleken dat de 
wetgever niet op alle punten even duidelijk is geweest in zijn omschrijvingen. In 
hoeverre deze onduidelijkheden gevolgen hebben voor de praktijk komt hiema 
nog uitgebreid aan de orde in hoofdstuk vijf. 

24 



3 Criminaliteitsonderzoek nader bezien 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de eerste onderzoekvraag is beantwoord: 
hoe kunni  en criminaliteitsonderzoeken worden onderscheiden? Hoe zijn zij ver-
richt, lvvl  aartoe hebben zij geleid, hoe heeft de informatieverzameling plaatsge-
vonden en welke knelpunten hebben zich met name op dit punt voorgedaan? Bij 
deze analyse staan de volgende aspecten centraal: de aard van de vraagstelling, 
de gebruikte methoden - in de vorm van het ingezette onderzoeksontwerp - en de 
aard en kwaliteit van de bronnen. De kenmerken die opgenomen zijn in het ana-1 
lyseschema zijn in eerste instantie gebaseerd op theoretisch methodische kennis, 
aangevuld met meer - voor dit onderzoek relevante - pragmatische onderzoeks-
kenmeI rken die uit een 'pilot' analyse van een eerste selectie van vijftien crimina-
liteitscinderzoeken naar voren zijn gekomen. Het aldus ontvvikkelde schema is 
vervolgens gebruikt bij een inhoudsanalyse van verzamelde verslagen van onder-
zoeken. 

He schema, dat is weergegeven bijlage I, bestaat achtereenvolgens uit vier 
rubrieken: administratieve gegevens, onderzoeksontwerp, brongebruik en eindre-
sultatel  n. De eerste rubriek is bedoeld ter registratie van de uitvoerders, het on-
derwelrp en het type onderzoeksvragen van de onderzoeken. Daarbij is volstaan 
met de registratie van de betrokken instanties en opdrachtgevers. Vanwege het 
accent dat in deze inventarisatie ligt op de toegepaste werkvvijzen bij criminali-
teitsonl  derzoek, is niet nader ingegaan op formele kenmerken zoals 'aard van de 
financering' of 'begeleidingscommissies'. De algemene benamingen en onder-
werpen van de studies zijn vastgelegd om te onderzoeken welke samenhang zij 
bezitten met toegepaste werkwijzen en brongebruik. 

Oolk is geInventariseerd welke de achterliggende doelstellingen van de afzonder-
lijke sItudies zijn. De aard van doelstellin.gen loopt vanzelfsprekend sterk uiteen, 
een veI rschijnsel dat samenhangt met het type onderzoeker en opdrachtgever. 
Men kan hierbij twee uitersten onderscheiden. Aan de ene kant het zuivere poll-' 
tieonderzoek. Daar worden bijvoorbeeld onderzoeken aangetroffen met als doel 
de evaluatie van opsporingsonderzoeken. Zij hebben de vorm van proces- of ef-
fectevaluaties en resulteren veelal in praktische aanbevelingen ter verbetering 
van let rechercheproces." Daarnaast worden bijvoorbeeld studies aangetroffen 
die gericht zijn op verbetering van problematische deelaspecten van opsporing, 

58 ziel, b.v. Nelen et al., Mondiaal met man en macht: een evaluatie van het opsporingsondemek 4M, 1998. 
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bijvoorbeeld het fenomeenonderzoek over het toezicht op de integriteit van to!-
ken van IRT Noord- en Oost-Nederland. 

Aan het andere uiterste, in het puur wetenschappelijk onderzoek, stelt men 
zich vaak het uitbreiden van criminologische theorievorming tot doe!. Funda-
menteel criminologisch onderzoek naar spreiding van criminaliteit bijvoorbeeld is 
expliciet gericht op het vaststellen van kenmerken of eigenschappen die met die 
spreiding samenhangen. Tussen beide uitersten is een grote variatie aan typen 
onderzoek aangetroffen met evenzeer varierende doelstellingen. 

De tweede rubriek, het ontwerp van het onderzoek, brengt de gebruikte onder-
zoeksmethoden, technieken en procedures in kaart. Tot het ontwerp behoort 
eveneens de keuze van de eenheden (bijvoorbeeld personen, relaties tussen per-
sonen, gebeurtenissen, delicten, groepen, processen) waarover uitspraken wor-
den gedaan. Ook de eigenschappen of variabelen die gemeten worden, de alba-
kening en definitie van begrippen en de keuze van dataverzamelingsmethoden 
vallen hieronder. 

De ontwerpkeuzen hebben invloed op de eindresultaten van een onderzoek. 
De mate waarin men bijvoorbeeld expliciet gebruik maakt van theoretische uit-
gangspunten beInvloedt of men een onderzoek als beschrijvend, verldarend of 
toetsend kan classificeren. Ook bepaalt het mede de aard van de onderzoeksvra-
gen die geformuleerd worden, de wijze van gegevensverzameling en de manier 
waarop waargenomen verschijnselen als patroon of structuur worden geinterpre-
teerd. Ter Wustratie: men kan besluiten gedrag van drugshandelaars te delude-
ren aan de hand van percepties van politieambtenaren en dan kiezen voor een 
meting aan de hand van gegevens uit politiedossiers. Men kan echter ook beslui-
ten een definitie te gebruiken die aansluit bij de ervaringen van betrokkenen in 
het bestudeerde domein zelf en het gedrag van drugshandelaars waarnemen 
middels observaties of gespreldcen in het 'criminele circuit'. 

Het gebruikte conceptuele model bepaalt dus de (wijze van) gegevensverza-
meting en de interpretatie methoden. Op welke wijze dit plaatsvindt en welke 
samenhangen er bestaan tussen de elementen van het ontwerp in de praktijk van 
verkennend en criminaliteitsonderzoek vormt de kern van dew onderzoekseva-
luatie. Hiermee is niet gesteld dat er waardeoordelen zullen worden toegekend 
aan de informativiteit of het nut van de geselecteerde studies. 

De volgende rubriek wordt gevormd door de bronnen. Dit is wellicht de bij 
voorbaat meest uitgebreide en vormt ook de kern van deze onderzoeksevaluatie. 
Het is voor toekomstige uitvoerders van verkennend onderzoek van belang gemn-
formeerd te zijn over geschikte gegevensbronnen en instanties die men kan be-
naderen. In het analyseschema worden categorieen van bronnen onderscheiden 
naar de aard van de toeleverende instanties. De verwachting bestond dat de 
meest gebruikte soort bij de geselecteerde onderzoeken zou worden gevormd 
door het geheel aan politiebronnen. Vermoed werd dat de bronnen 'dossiers' of 
'processen-verbaal', en de registers HKS en BPS de meest gebruikte zouden zijn. 
Dat wil niet zeggen dat andere politiebronnen, zelfs die van bijzondere opspo- 
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ringsdliensten geen geschikte informatie bevatten voor afgerond en nog uit te 
. 	. voeren crumnaliteitsonderzoek. Naast de hoofdcategorie 'politiebronnen' worden 

. 	1 luer nog onderscheiden justitiele-, ambtelijke-, bestuurlijke- en financiele bron- 
1 nen, gevangenisregisters, media en betrokken personen en deskundigen. De be- 

doeling is hier niet geweest op voorhand uitputtend te zijn in het benoemen van 
de brOnnen. De verwachting bestond dat uit de analyse andere bronnen naar 
voren zouden komen. De in eerste instantie opgenomen indeling had vooral een 
richtinggevende functie. 

In Ide laatste rubriek in het analyseschema wordt de aard van de eindresulta-
ten vain het geanalyseerde onderzoek geinventariseerd. Naast een korte weergave 

 . van de mhoudelijke aard van de conclusies, is het van belang te bezien in hoever- 
re er conclusies of aanbevelingen worden gegeven over een praktische aanpak 
van crunmaliteit, biwoorbeeld in de vorm van preventieve of repressieve maatre-
gelen. 

3.2 	Brongebruik bij crbninaliteitsonderzoek 

Bij de verschillende vormen van criminaliteitsonderzoek die in het veld zijn aan-
getroffen, uiteenlopend van het zuiver verkennend onderzoek zoals bij de wet 
vastgel legd, via fenomeenonderzoek, markscans en criminaliteitsbeelden tot en 
met funl  damenteel criminologisch onderzoek, werden veelal verschillende bron-
nen gel  combineerd, afhan.kelijk van het onderzoeksdoel en de vraagstelling.  Ener-
zijds is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, anderzijds verzamelen de on-
derzoel  kers ook zelf nieuwe gegevens. In de methodologische literatuur wordt dit 
verschil wel gehanteerd en spreekt men van directe en indirecte databronnen." 

1 Daarbij berusten directe data op de systematische waarneming van de onderzoe-
ker(s)1 zelf. In de sociale wetenschappen vormt een zeer gebruikelijke vorm van 
directel  dataverzameling de gestandaardiseerde enquete. Van indirecte data wordt 
gesproken warmeer gebruik wordt gemaakt van gegevens die reeds in ander on-
derzoek zijn verzameld. 

Beide typen data lenen zich uitstekend voor het doen van verkermend onder-
1 zoek en toegepast criminologisch onderzoek. Hieronder wordt dit voor beide ty-

pen nahder uitgewerkt. Waar mogelijk zijn zij ter illustratie aangevuld met concre-
te voorbeelden van criminaliteitsonderzoeken waarin deze typen bronnen ge-
bruikt zijn. Aan het eind van deze paragraaf tenslotte komt nog het in dit onder-
zoek zeer relevante verschil tussen open (direct toegankelijke) en gesloten (niet 
direct; toegankelijke) bronnen aan de orde. 

59 Zid Swanborn, P.G., Methoden van sociaal-wetenschappehjk onderzoek, Meppel: Boom, 1987, en Gal-
1 

fling, J., Theory and methods of social research, London: George Allen & Unvvin ltd, 1967. 
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3.2.1 , Directe databronnen geschikt veer criminaliteitsonderzoek 

Swanborn verdeelt directe databronnen grofweg in drie groepen, namelijk neer-
slag van (non- )verbaal gedrag, (non- )verbaal spontaan gedrag en uitgelokt ge-
drag (met en zonder voorkennis ). 

Neerslag van verbaal gedrag kent veel varianten: het omvat alle documenten 
die in onze samenleving geproduceerd warden. Voorbeelden zijn kranten, tijd-
schriften, radio- en televisieuitzendingen, maar ook wetsartikelen, regelingen, 
jaarverslagen, notulen en memo's. De neerslag van non-verbaal gedrag kent ook 
verschillende verschijningsvormen. Zo kan het veiligheidsgevoel van de bevol-
king zich manifesteren door het wel of niet goed afsluiten van de woning, auto of 
fiets. De omvang van een re zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden door 
het tellen van het aantal in een ziekenhuis behandelde gewonden. Hiervan wordt 
bij berichtgeving in laanten en joumaals vaak gebruik gemaakt. Bij onderzoek 
naar milieucriminaliteit is het denkbaar dat men de neerslag van milieuvervui-
lende stoffen in de lokale omgeving meet. 

Spontaan gedrag kan eveneens zowel verbaal als non-verbaal zijn. Verbaal 
spontaan gedrag heeft betreldcing op de natuurlijke conversatie tussen mensen. 
Dit gedrag wordt in opsporingsonderzoek bijvoorbeeld als informatiebron ge-
bruikt indien een telefoon getapt wordt. Non-verbaal spontaan gedrag beslaat het 
gedrag van deelnemers in bepaalde situaties. Een voorbeeld van een onderzoek 
waarin van deze directe databron gebruik is gemaakt is het door Adang 6°  (1998) 
uitgevoerde onderzoek naar supportersgeweld, waarin hij het gedrag van voetbal-
supporters bij risicowedstrijden observeerde en beschreef. 

Bij de laatste twee directe databronnen (uitgelokt gedrag met en zonder voor-
kennis) is de onderzoeker actief betrokken. Uitgelokt gedrag met voorkennis 
omvat die situaties waarin een onderzoeker bij mensen bepaald gedrag teweeg-
brengt, terwill die mensen hiervan op de hoogte zijn. Zo kurmen mensen worden 
geobserveerd terwijl zij deelnemen aan een simulatieonderzoek in de vorm van 
een rollenspel, of kan de score van een psychologische test worden bepaald. Ook 
het afnemen van interviews is een vorm van 'uitgelokt gedrag' met voorkennis. 
Hiervan wordt zeer vaak gebruik gemaakt in verkennend onderzoek. Door het 
ondervragen van personen met kennis van een bepaald onderwerp of deskundig-
heid op een bepaald gebied kan veel zinvolle informatie worden verlcregen. 

Als de onderzochte personen niet weten dat zij onderzocht worden, is sprake 
van uitgelokt gedrag zonder voorkennis. Een voorbeeld hiervan is het door Bo-
venkerle uitgevoerde onderzoek naar discriminatie in het verhuren van woon-
ruimte, waarbij hij een 'gekleurd steY en een 'blank stel' liet informeren naar 
woonruimte en de reacties van de verhuurders vaststelde. Bovenkerk vindt de 

60 Adang, 0., Hooligans, autonomen, agenten : geweld en politie-optreden in rel-situaties, Alphen 
aan de Rijn: Samsom, 1998. 

61 Bovenkerk, F. et al. ,Een schijn van kans : Twee empiruche onderzoekingen naar discriminatie op grand 
van handicap en etnische alkomst, Pompereeks in 19, Deventer: Gouda Quint, 1996. 
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verzarrieling van directe data, verzameld door onderzoek bij de onderwereld zelf 
onontbeerlijk. Hij pleit voor de inzet van (stads)etnografische directe waarne- 
mingsmethoden (veldonderzoek, systematische observatie, criminele levensbe-

.. schniving of biografie). In de wijkstudies die in Arnhem en Amsterdam werden 
verricht werden zulke waarnemingsmethoden ook daadwerkelijk ingezet. De 

. ervanng leert echter dat het voor politiefun.ctionarissen lastig en soms onmoge- 
lijk is om in wetenschappelijke zin bruikbare informatie te verkrijgen uit 
daderinterviews, vanwege de speciale relatie die er bestaat tussen opspoorder en 
opgespoorde. 

3.2.2 	Indirecte databronnen geschikt veer criminaliteitsonderzoek 

Swanborn onderscheidt ook binnen in.directe databronnen grofweg drie catego-
rieen, namelijk ambtelijke statistiek, vakliteratuur en databestanden van eerder 
onderzoek. 

Er zijn verschillende instanties die systematisch gegevens verzamelen die als 
indirecte data door onderzoekers worden gebruikt. Te denken valt aan het Cen-
traal Bureau van de Statistiek maar ook aan de overheid. De gemeentelijke be- 

• 	I vollungsregisters bevatten een schat aan informatie over bewoners. Deze registers 
zijn edhter om privacy redenen voor de meeste onderzoeksdoeleinden niet open-
baar tol  egankelijk. 

Net als de gemeente beheert de politie ook een veelheid aan informatiebron-
nen. Een voorbeeld van statistische politiegegevens zijn de bestanden van het 
Herkeruungsdienstsysteem (HKS-bestanden) waarin aangiften van gepleegde 
dehcten geregistreerd zijn. Deze bestanden zijn in principe niet openbaar. 

Nast politie en gemeente is er een aantal in.stanties dat tegen betaling cijferma-
teriaal en andere geregistreerde gegevens beschikbaar stelt. Een al eerder ge-
noemdl  voorbeeld hiervan is de Kamer van Koophandel, waarbij alle bedrijven 
van eenmanszaakjes tot internationale ondernemingen zijn ingeschreven. 

De laatste jaren is er door de ontwikkelingen in de informatietechnologie een 
belangrijke informatiebron bijgekomen, namelijk het intemet. Met behulp van 
een computer die aangesloten is op intemet is het mogelijk en zelfs vrij eenvou-
dig om over de hele wereld informatie te verzamelen uit diverse gegevensbestan-
den. Het betreft bier in de meeste gevallen open bronnen, die voor iedereen toe-
gankelijk zijn. Het is echter ook mogelijk om bepaalde gegevensverzamelingen af 
te schermen voor het grote publiek en alleen voor bepaalde personen toegankelijk 
te maken. 

Tenslotte kunnen resultaten van eerder onderzoek worden gebruikt in een 
volgend onderzoek. Soms wordt van deze resultaten gebruik gemaakt door de 
vakliteratuur te bestuderen, soms echter wordt direct gebruik gemaakt van door 
eerderl  onderzoek gevulde databestanden. Meestal gaat het dan om de resultaten 

„ van enquetes of interviews. Een goed voorbeeld is het tweejaarlijkse survey- 

29 



onderzoek, de Politiemonitor Bevolking. Hiermee worden onder andere de veilig-
heidsgevoelens en slachtofferschap van delicten van de burgers onderzocht. Een 
ander en heel specifiek voorbeeld van resultaten uit eerder (strafrechtelijk) on-
derzoek zijn de dossiers van strafzaken. Deze bevatten vaak een veelheid aan 
informatie die ook voor wetenschappelijk onderzoek buitengewoon informatief 
is. Deze dossiers zijn in principe niet openbaar, hetgeen ons brengt op het onder-
scheid tussen open en gesloten bronnen. 

3.2.3 	Open versus gesloten bronnen 

Naast het onderscheid directe versus indirecte data is nog een tweede indeling 
mogelijk: bronnen kunnen openbaar toegankelijk zijn (open bronnen) of vertrou-
welijke informatie bevatten en niet toegankelijk zijn voor elke burger (gesloten 
bronnen). Tussen deze uitersten zijn mengvormen denkbaar. Klerks (1995, p.2) 
onderscheidt drie niveaus van openheid van bronnen voor politieonderzoek: 

1. Geheel open: informatie waar iedereen (nagenoeg) gratis en makkelijk bij 
kan. Voorbeelden zijn actuele kranten en tijdschriften, observaties, literatuur. 

2. Open, maar alleen tegen bepaalde tarieven te verkrijgen. Voorbeelden: infor-
matie uit openbare registers, zoals de Kamer van Koophandel, adresgegevens 
van PTT Telecom, databases van kranten en bedrijfsgegevens. 

3. Gesloten, maar toegankelijk op condities. Voorbeelden: informatie van 
brancheorganisaties en overheidsregisters als de belastingdienst. Er is sprake 
van een gesloten verstrekkingenregime. De politie krijgt weliswaar eerder toe-
gang tot zullce gegevens dan gewone burgers, maar ook clan nog kinmen aan 
het (strafrechtelijk gebruik) ervan beperkingen worden gesteld. 

lndien vertegenwoordigers van de wetenschap samenwerken met politiebeamb-
ten bij semi-wetenschappelijk onderzoek kan het voorkomen dat zij te maken 
lcrijgen met gegevens uit in principe voor de wetenschap gesloten bronnen. Veelal 
wordt in zulke gevallen een wederzijdse overeenkomst ondertekend waarin men 
overeenkomt vertrouwelijke informatie ook als zodanig - dus zonder verstrekking 
aan derden - te behandelen. 

Momenteel is nog niet helemaal duidelijk op welke wijze verkennend onder-
zoek precies gestalte zal lcrijgen. Wel is duidelijk dat - een combinatie van - de 
hierboven besproken typen brormen gebruikt mogen worden. De politie beschikt 
uiteraard zelf aan een schat aan informatie over daders, zowel uit (afgesloten) 
opsporingsonderzoeken als uit haar eigen registers en observaties. Meer informa-
tieve inzichten kunnen echter ontstaan door een combinatie met gegevens uit 
meer open brormen, zowel in de vorm van heranalyse van bestaande data als het 
verzamelen van nieuwe data. 
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3.3 	Definities en selectie te analyseren onderzoeken 

Alvorens tot een keuze van te analyseren onderzoeken over te gaan, is eerst het 
ondei4oeksveld afgebakend, op basis van de volgende selectiecriteria: 

1. He moet gaan om recent onderzoek. De onderzoeksperiode is vastgesteld op 
.. het tijdvak 1996-2000; 

2. De onderzoeken moeten zoveel mogelijk betrekldng hebben op zware crimina-
liteit, in ieder geval op het in kaart brengen van criminaliteit; 

3. De onderzoeken zijn uitgevoerd door (samenwerkingsverbanden van [weten- 
schappelijk geschoolde] onderzoekers met) politie en/of justitie, of in ieder 

I  ge 	. val opdracht van politie of justitie met gebruikmaldng van politiele en/of 
jusltitiele bronnen; 

4. He moet gaan om een range van onderzoeken: van opsporing naar weten-
schap. 

Na een inventarisatie van verschillende onderzoekdossiers op basis van boven-
staande criteria, is er een tvvintigtal onderzoeken geselecteerd. De onderzoeken 
werdenl  in vier groepen ingedeeld, van concreet naar abstract. 

De eerste categorie wordt gevormd door het 'nieuwe' verkennende onderzoek dat 
als het meest concreet kan worden beschouwd. Wat verkennend onderzoek is 
wordt bepaald door de omschrijving van het beoogde doel en de te volgen werk-
wijze. Uit de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel BOB wordt duidelijk 
dat het onderzoek aan de opsporing voorafgaat en tot doel heeft tot personen 
herleidbare gegevens te genereren op grond waarvan beslissingen kunnen wor-
den genomen over het al dan niet starten van een of meer opsporingsonderzoe- 
ken. De activiteiten om dit doel te bereiken bestaan uit vergaren, opslaan en ana-

1 lyseren van relevante informatie uit politiebronnen (inclusief lopend onderzoek) 
en open bronnen. 

Del  tweede categorie wordt gevormd door het fenomeenonderzoek. Voor dit type 
onderzoek wordt bier de definitie gevolgd zoals die is opgesteld door de Park-

I mentiare Enquetecommissie Van Traa: 'het doorlichten op aspecten van georga- 
niseerlde criminaliteit van een geografisch gebied of bevolkingsgroep, een mis-
daadvleld of criminele markt en / of sector of verschijnsel in de samenleving'. Dit 
betekent dus dat fenomeenonderzoek in vrij sterke mate gericht onderzoek is: 
een bel  paald gebied wordt bezien op de aanwezigheid van (georganiseerde) mis-
daad. Het beoogt de relatie bloot te leggen tussen de 'bovenwereld' en de 'onder-
wereld'. Dit onderzoek wordt gewoonlijk verricht door onderzoekers die werk-
zaam zijn bij de politie en het heeft tot doel een vaag criminaliteitsbeeld zo in 
kaart te brengen dat handvatten biedt voor beleidsvormin.g. Het is dus primair 
beleidsgericht onderzoek. 

Del  derde en vierde categorie worden gevormd door het criminaliteitsbeeldon-
derzoel  k. Aan dit begrip wordt in de praktijk geen eenduidige invulling gegeven. 
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In zijn algemeenheid gaat het om de beschrijving van de aard, omvang en sprei-
ding van criminaliteit in een bepaald gebied." In de meeste studies worden aan 
dit basisbeeld nog elementen toegevoegd, zoals de beschrijving van ( sociaal-
maatschappelijke kenmerken en geografische spreiding van) daders. In sommige 
gevallen beschillft men eveneens ( sociaal-maatschappelijke kenmerken en geo-
grafische spreiding van) slachtoffers. Meer dan in de beide eerste categorieen 
wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke theorieen, veelal van sociologi-
sche of sociaal-psychologische aard. 

In de onderhavige studie is ervoor gekozen een definitie op te stellen waarin 
al deze elementen vertegenwoordigd zijn. Onder criminaliteitsbeeld wordt bier 
verstaan: Ten studie die inzicht biedt in de aard, omvang en (geografische) 
spreiding van criminaliteit en/of in de (sociaal-maatschappelijke) kenmerken van 
haar daders en/of slachtoffers in een bepaald gebied'. 

Birmen deze categorie is nog een extra onderscheid aangebracht: In categorie 
drie worden de criminaliteitsbeelden beschreven die zijn verricht door de corn-
merciele onderzoekbureaus en de vierde categorie door het meer theoretisch geo-
rienteerde onderzoek door universiteiten of andere wetenschappelijke onder-
zoeksbureaus. Deze onderscheiding lijkt wat kunstmatig omdat het in beide ge-
vallen om opdrachtonderzoek gaat. De keuze voor splitsing van deze twee catego-
rieen is gelegen in het feit dat de aangetroffen onderzoeken uitgevoerd door we-
tenschappelijke instituten over het algemeen meer fundamenteel van aard waxen 
en waarbij (een deel van) de doelstelling expliciet kennisvermeerdering betrof. 
De verwachting bestond dan ook dat tussen de onderzoeken in categorie 3 en 4 
verschillen zouden worden aangetroffen in brongebruik en de aard van de pro-
blemen die de onderzoekers ondervonden. 

In iedere categorie zijn minimaal vier en maximaal zes onderzoeken onderge-
bracht:" 

1. Verkennend onderzoek als bedoeld in artike1126gg Sv 
a. Onderzoek naar verwevenheid van Turkse georganiseerde criminaliteit met 

Turkse politiek in Nederland (Kemteam Noord en Oost Nederland)(2000); 
b. Onderzoek naar aan Joegoslaven gerelateerde criminaliteit in Nederland 

(CRI) (1998); 
c. Onderzoek naar de overdracht langs illegale van afval door Duitse sorteer-

inrichtingen aan Duitse en Nederlandse afvaLhandelaren (Kemteam Zware 
Milieucriminaliteit) (1997); 

d. Onderzoek naar criminaliteit in de transportsector (Politie IJssel-
land )( 1999). 

62 lie Heijden, A.W.M. van der (ea.), Misdaadanalyse, een nieuw hulpmiddel voor de recherche, 
Justitiele Verkenningen, 1989, jrg. 15, nr. I, p. 50-70. 

63 Zie voor de precieze titulatuur van de onderzoeken de literatuurlijst. Zie voor een korte weergave 
van de inhoud bijlage II. Gezien de vertrouwelijkheid en de in sommige gevallen nog niet afge-
ronde juridische afhandeling van de onderzoeken in de eerste categoric wordt de beschrijving 
hiervan zeer beknopt gehouden. 
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2. Fenomeenonderzoek uitgevoerd door (onderzoekers in dienst van) politie en justitie: 
a. Laatste ronde: horeca en criminaliteit in Friesland (Expertisecentrum Divi-

sie Criminaliteitsbeheersing Politie Friesland )(1996 ); 
b. Gevangen in een droomwereld: mensenhandel in relatie tot prostitutie in 

de regio Utrecht (Politie Utrecht )(1997); 
c. Criminaliteitskaart Haaglanden: trendanalyse 1994-1998 (Informatie 

Knooppunt politie Haaglanden) ( 1999); 
d. Nederlandse onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit (CRI) (1999); 
e. Oost-Europese georganiseerde misdaad: een bedreiging voor Nederland? 

(Kernteam Noord en Oost Nederland)( 1999). 

3. Cruninaliteitsbeelden uitgevoerd door commerciele onderzoeksbureaus: 
a. Jeugdcriminaliteit Amsterdam. Metingen 1996 & 1997 t.b.v. beleid Jeugd 

en Veiligheid (Van Dijk, van Soomeren en partners )(1999); 
b. Criminaliteitsbeeldanalyse milieu met de tafel van 11, toegepast in politie-

regio's Friesland (1999) en 
c. Idem, in Midden- en West Brabant (Compliance Methodology Consult-

ants )( 1999); 
d. Binnenstad Breda Bekeken. Een BPS-analyse over de periode 1996-1998 

(Advies- en onderzoeksgroep Beke) (1999); 
e. Jeugdcriminaliteit in de gemeenten van de regio Zuid-Holland-Zuid (B&A-

groep) (1998). 

4. CriMinaliteitsbeelden uitgevoerd door wetenschappelijke instituten: 
a.  
b.  
c.  

d.  
e.  

f.  

Opsporing synthetische drugs (Erasmus Universiteit Rotterdam) (1998); 
Dossier TCR. Tien jaar schone schijn (WODC) (1996); 
Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit (Universiteit Twen-
te/IPIT) (1996); 
Criminaliteitsbeeld Haaglan.den (Vrije Universiteit Amsterdam) (1998); 
De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomge-
ving op jeugdcriminaliteit (Erasmus Universiteit Rotterdam) (1997); 
Georganiseerde criminaliteit in Nederland (WODC) (1998). 

De onderzoeken in categorie 2, 3 en 4 zijn schriftelijk geanalyseerd aan de hand 
van het analyseschema. Daarnaast zijn per categorie diepte-interviews gehouden 

I 	. met de unvoerders van twee (categorie 4) a drie (categorie 2 en 3) van de gese- 
lecteerl  de onderzoeken." 

. Genen de vertrouwelijkheid van de onderzoeken in de eerste categorie is vol-
. staan met interviews met de betrokken onderzoekers. De elementen van het ana- 

lyseschema zijn in deze interviews mondeling aan de orde gekomen. 

64 He merendeel van deze interviews betrof face-to-face interviews. In een enkel geval is het inter-
view telefonisch afgenomen. Zie voor een lijst van respondenten bijlage )0(X. 
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4 Brongebruik bij bestudeerde 
onderzoeken 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is het analyseschema toegelicht en is een nadere typering 
van bronnen behandeld. Bovendien zijn de geselecteerde onderzoeken gepresen-
teerd en verdeeld over vier categorieen, namelijk achtereenvolgens verkennend 
onderzoek, fenomeenstudies, onderzoek uitgevoerd door commerciele onder- 
zoeksbureaus en tenslotte onderzoeken uitgevoerd door wetenschappelijk institu-

1 ten. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van deze onderzoeken 
beschreven. Voor de analyse zijn twee activiteiten uitgevoerd. Eerst zijn de on-
derzoelken schriftelijk geanalyseerd aan de hand van het analyseschema. Vervol-
gens i een aantal interviews afgenomen met auteurs of betrokkenen. Gezien de 
vertroul  welijkheid van de onderzoeken die onder de eerste groep vallen, namelijk 
de zuwer verkennende onderzoeken, zijn de analyses van deze onderzoeken uit-
sluitend gebaseerd op diepte-interviews. 

Per categorie onderzoeken komen de volgende aspecten van de onderzoeken 
aan de orde: 

— opdrachtgevers / uitvoerders 
— aanleiding 
— aard en doel van het onderzoek 
— samenwerking / benaderde instanties 
— (vvijze van) dataverzameling 
— bronnen (type, toegankelijkheid) 
— praktische bruikbaarheid, toepassing 

Voor de volledigheid worden in iedere categorie nogmaals de geselecteerde on-
derzoeken vermeld. 

4.2 	Categorie I: Verkermend onderzoek als bedoeld in art. 126gg Sv 

Geseleeteerde onderzoeken 

1. Oriderzoek naar de verwevenheid van Turkse georganiseerde criminaliteit met 
Turl  kse politick in Nederland (Kemteam Noord- en Oost-Nederland); 
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2. Onderzoek naar aan Joegoslaven gerelateerde criminaliteit in Nederland 
(CRI); 

3. Onderzoek naar de overdracht tangs illegale van afval door Duitse sorteerin-
richtingen am Duitse en Nederlandse afvalhandelaren (Kemteam Zware Mi-
lieucrirninaliteit); 

4. Onderzoek naar criminaliteit in de transportsector (Politic IJsselland). 

Opdrachtgevers I  uitvoerders 

Getracht is om die onderzoeken te selecteren die kunnen worden betiteld als 
'zuiver verkennend onderzoek' in het kader van de nieuwe wet BOB. Gezien de 
korte geschiedenis van het wetsartikel is ook een onderzoek geselecteerd dat is 
afgerond ye& de wet BOB in werking is getreden en dat volgens betrokkenen nu 
verkennend onderzoek genoemd zou worden. Dit betreft het vierde geselecteerde 
onderzoek, namelijk het onderzoek van de politic Usselland naar criminaliteit in 
de transportsector. 

In drie van de vier in deze categoric geanalyseerde verkermende onderzoeken is 
sprake geweest van opdracht tot verkennend onderzoek waarbij toestemming 
van het College vereist was (onderzoek lt/m3). Deze onderzoeken hadden im-
mers een landelijk karakter. Zoals in de wet is bepaald werd de opdracht voor 
deze drie onderzoeken verleend door de officier van justitie. 

Voor het vierde bier geselecteerde onderzoek (criminaliteit in de transportsec-
tor ) is geen duideLijke opdrachtgever am te wijzen. Het idee voor dit onderzoek is 
ontstaan in een bijeenkomst van bijzondere teams van eenheden van de Belas-
tingdienst (inclusief douane). Naar aanleiding van de ervaringen van betrokken 
partijen is besloten om de transportsector als bijzonder aandachtsgebied te kiezen 
en een projectgroep transport op te richten. 

Alle vier bier behandelde onderzoeken zijn uitgevoerd door (bijzondere) op-
sporingsambtenaren. In de eerste twee onderzoeken betreft dit opsporingsamb-
tenaren in dienst van den organisatie (Kernteam Noord- en Oost-Nederland en 
CRI). De uitvoering in het derde en vierde bier geanalyseerde onderzoek was in 
handen van multidisciplinaire teams. Het Kernteam Zware Milieucriminaliteit" 
is een team bestaande tilt vertegenwoordigers van de politie," het Milieu* 
standsteam van VROM en de CRI. De projectgroep die het vierde onderzoek heeft 
uitgevoerd bestond uit (bijzondere) opsporingsambtenaren van de Rijksverkeers-
inspectie, de regiopofitie Usselland, de fraude-unit van het OM en (bijzondere) 
eenheden van de Belastingdienst. 

65 Het Kemteam Zware Milieu Criminaliteit is inmiddels opgeheven. De taak is nu belegd bij de 
Landelijk milieu Groep, die is ondergebracht bij de divisie recherche van de KLPD. 

66 (Vertegenwoordigers van) Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, 
Midden- en West-Brabant. 
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Aanleiding 

In twee van de vier in deze categorie geanalyseerde onderzoeken heeft men aan 
de hand van eerste inventarisaties van het probleem besloten over te gaan tot 
verkennend onderzoek. Dit is ten eerste het geval bij het onderzoek naar aan 
JoegosI laven gerelateerde criminaliteit. Aan het begin van de jaren negentig is 
door de BVD en de Dienst Bijzondere Zaken van de CRI al inventariserend onder-
zoek edaan naar het probleem. Op basis van deze inventarisatie is vervolgens 
door het Kernteam Zuid-Nederland een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar het 
hele spectrum van crimin.aliteit door Joegoslaven. Conclusie van dit fenomeen-
onderzoek was dat het onderzoek met zwaar genoeg was voor een Kernteam. 
Vervolgens is aan de CRI de opdracht verleend om een verkennend onderzoek op 
te starlten. 

Ook het in deze categorie als derde gekozen onderzoek, namelijk het onder-
zoek nl aar afvalcrirninaliteit van het Kernteam Zware milieucrimin.aliteit, is opge-
start ra een eerste inventarisatie in opdracht van de Landelijke Milieu-officier. 
Uit deze inventarisatie bleek dat lokaal opgemerkte problemen een probleem 
vormcien op landelijk niveau, waarna besloten werd tot een verkennend onder-
zoek. 

In sommige gevallen vormden algemene inzichten uit het rapport van de Par-
lementaire Enquetecommissie Van Traa, in combinatie met een aantal concrete 
incidenten (mede) aanleiding tot de onderzoeken. Het onderzoek naar de mate 
van verwevenheid van Turkse georganiseerde crimin.aliteit met de Turkse politiek 
in Nederland en het onderzoek naar criminaliteit in de transportsector zijn hier-
van voorbeelden. 

Aard en doel onderzoek 

Wat liun aard betreft zijn alle vier bier geselecteerde onderzoeken inventarise-
rendej beschrijvende onderzoeken. Dit is niet verwonderlijk gezien het doel waar-
voor het verkennend onderzoek door de wetgever in het leven is geroepen: infor-
matie uit verschillende brormen wordt gecombineerd om een beeld te geven van 
(de mate en wijze van) voorkomen van bepaalde nader omschreven misdrijven. 
Doel an het onderzoek is uiteindelijk de voorbereiding van de opsporing. 

Het vierde bier geanalyseerde onderzoek, het onderzoek naar criminaliteit in 
de tr9n1 sportsector, vormt binnen de vier onderzoeken een bijzonder geval. Dit 
onderzoek is tot stand gekomen in een projectgroep, waarvan de leden afkomstig 
zijn van verschillende instanties, die ieder bun eigen specifieke doelstelling heb- 
ben geformuleerd. Buiten meer praktische, opsporingsgerichte doelen zoals het 

.1  identificeren van concrete verdachten en het inzicht in transport- en goederen- 
bewegingen, is in dit onderzoek ook gewerkt aan de instrumentontwikkeling. 
Met dit instrument kurmen op voorhand op grond van algemene kenmerken 

. ondernenungen worden aangewezen die bij criminaliteit betrokken zouden kun- 
nen worden en die voor controle in aanmerking komen. Op deze wijze kunnen in 
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de toekomst controles en preventief beleid meer gestructureerd en meer gefun-
deerd vorm Icrijgen. 

Samenwerking 1 benaderde instan ties 

In de onderzoeken in deze categorie is samengewerkt met verschillende instan-
ties. Partners die werden genoemd waren (onderdelen van) het Korps Landelijke 
Politiediensten, waardonder de CRI, de FIOD, de Konirildijke Marechaussee en 
Bijzondere opsporingsdiensten in de regio's. Over het algemeen had de samen-
werIcing betrekking op onderdelen van het onderzoek: de uitvoering en de uit-
eindelijke verantwoordelijkheid bleef in handen van een centrale instantie. Daar-
bij bled de samenwerking vaak beperkt tot de uitwisseling van gegevens. Voor 
het als vierde geselecteerde onderzoek (transportsector) in deze categorie geldt 
dit niet: hier was de uitvoering in handen van wisselende partijen. Bedrijfsbezoe-
ken bijvoorbeeld werden gedaan door gemengde koppels van de Rliksverkeersin-
spectie en Belastingdienst. 

Datayerzameling 

Ook de methoden van dataverzameling die bij verkennend onderzoek mogen 
worden gebruikt zijn vastgelegd. Verkennend onderzoek is it -timers geen opspo-
ringsonderzoek en derhalve mogen geen bijzondere opsporingsbevoegdheden 
worden gebruikt. In verkennend onderzoek gaat het uitsluitend om vergaren, 
opslaan en analyseren van relevante informatie uit politiebronnen (inclusief lo-
pend onderzoek) en open bronnen. Tevens mogen persoonsgegevens van particu-
lieren worden verkregen, op basis van vrijwillige medewerlcing. In feite staan dus 
de bevoegdheden ter beschikking die zijn toegestaan in het kader van de uitoefe-
ning van de 'gevvone' politietaak, die haar grondslag vindt in artikel 2 van de 
Politiewet. Bevoegdheden als bijvoorbeeld (niet stelselrnatige) observatie mogen 
dus eveneens worden toegepast. 

In de hier geselecteerde onderzoeken heeft de nadruk gelegen op de verzame-
ling en de analyse van gegevens. Voor een deel waren dit schriftelijke gegevens. 
In een aantal gevallen zijn bovendien interviews gehouden met experts. In be-
perkte mate is gebruik gemaakt van overige methoden, zoals bijvoorbeeld be-
drijfsbezoeken en (niet stelselmatige) observatie. 

Brennen (type, informatiyiteit, toegankehjkheid) 

Zoals gezegd dient informatie die bij verkennend onderzoek wordt gebruikt uit-
sluitend afkomstig te zijn uit politiebrormen of open bronnen. Volgens respon-
denten waren de interviews met experts en de politiebronnen het meest informa-
tief bij het onderzoek. Per onderzoek verschilt dan nog welke politiebronnen als 
meest bruikbaar werden beschouwd. In het ene onderzoek zijn dat gegevens uit 
dossiers, in een andere studie heeft men meer gebruik gemaakt van politieregis- 
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ters, Waarbij HKS, BPS en CIE 67  het meest genoemd worden. Hier wordt door 
respondenten nog wel gewezen op problemen met de praktische beschikbaarheid 
van de gegevens. Gezien het feit dat de wijze waarop deze bestanden zijn inge-
deeld nil  et is gestandaardiseerd, ondervinden respondenten moeite bij het destil-
leren en het vergelijken van de informatie. Volgens respondenten ligt dit ook aan 
het felt dat het verzamelen, opslaan en veredelen van informatie een 'vak apart' 
is waal rvoor de gemiddelde rechercheur over het algemeen met de vereiste vaar-
digheden en kennis bezit. Daar komt nog bij dat de bestrijding van georganiseer-
de criminaliteit volgens de respondenten niet in iedere regio een even hoge prio-
riteit heeft, waardoor per regio grote verschiLlen bestaan in de mate waarin in-
formatie op dit gebied wordt geregistreerd. 

Informatie van inlichtingendiensten kon niet zonder meer worden verkregen. 
Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat dit geen politiebron is en ook geen 
open b

I ron. Verstrekking van informatie vanuit deze organisaties is gebonden aan 
specifieke regelgeving. Probleem was echter niet alleen de vertrouwelijkheid van 
de informatie. Bijzonder probleem is volgens de respondenten terug te voeren op 
de (nol  g) redelijke onbekendheid met het verkennend onderzoek in de praktijk. 
Politiel  en justitie kiezen in hun werk vooral een resultaatgerichte benadering. In 
de pi4ktijk worden zij afgerekend op behaalde resultaten, dat wil zeggen het 
aantall succesvol afgeronde opsporingsonderzoeken, ook in het volgende straf-
rechtelijk proces. Aangezien op dit moment nog met duidelijk is in hoeverre het 
leveren van een bijdrage aan verkennend onderzoek voor de meewerkende dienst 
jets oplevert is de neiging tot meewerken op dit moment (nog) niet erg groot. 
Respondenten waren overigens ook van mening dat het verkrijgen van informa-
tie van politiele en justitiele instanties in de toekomst eenvoudiger zal worden 
wannel  er het verkennend onderzoek zijn praktisch nut heeft bewezen, dat vvil 
zeggen wanneer een aantal op basis van een verkennend onderzoek gestarte op-
sporingsonderzoeken tot concrete veroordelingen heeft geleid. 

Het verkrijgen van informatie van financiele instellingen stuit op gelijksoorti- 
ge problemen. De onbekendheid met het verkennend onderzoek in het algemeen 

1. en de pridische status van dergelijk onderzoek in het bijzonder maakt dat finan- 
ciele i lnstellingen 'niet staan te trappelen' om informatie aan te leveren. Zonder 
bevel vl  an de officier van justitie of de rechter commissaris bestaat bij de financie-
le instellingen grote aarzeling bij het verstrekken van informatie. Gezien de pri-
vacygel  voeligheid van de gegevens is dit ook niet verwonderlijk. De beslissing 
voor het al dan niet verstrekken van informatie moet worden getoetst aan de 
toepasselijke privacyreglementen. Overigens blijkt het verkrijgen van gegevens 
eenvoul  diger warmeer de betreffende financiele instelling zelf gedupeerde is in het 
geheel. 

Heltzelfde probleem doet zich voor bij informatie vanuit bestuurlijke instan-
1 ties, z,oals gemeenten en provin.cies. Ook hier hangt het al dan met verstrekken 

67 Vool  rheen CID 
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van gegevens af van de toetsing aan de privacywetgeving en derhalve van de 
mate van belang die aan het verkennend onderzoek in lcwestie wordt toegekend. 
Een respondent sprak van extra moeilijkheden op dit terrein in een zaak waarin 
de betrokken bestuurlijke instantie zelf strafrechtelijke partif 

Overigens zijn de genoemde privacyproblemen inherent aan de voorwaarden 
die worden gesteld aan het verkennend onderzoek. In dit onderzoek is het &ri-
mers slechts geoorloofd om informatie uit open bronnen en bij de politic reeds 
beschikbare gegevens te gebruiken. Daarnaast mag informatie van particulieren 
worden gebruikt maar alleen indien deze informatie vnjwillig beschikbaar wordt 
gesteld. Het verkennend onderzoek biedt geen mogelijkheden om levering van de 
informatie af te dwingen. 

In alle onderzoeken is naast bovenstaande bronnen gebruik gemaakt van 
informatie uit open bronnen, zoals inzichten uit de literatuur, berichtgeving in de 
(intemationale) media, het intemet en ook Kamers van Koophandel. De infor-
matie uit deze bronnen heeft over het algemeen vooral een rol gespeeld in de 
beginfase van onderzoek, narnelijk bij de ontwikkeling van het onderzoekskader. 

Praktische bruikbaarheid, toepassing 

De praktische bruikbaarheid van de onderzoeken moet zich nog bewijzen. In 
principe heeft het verkennend onderzoek als praktisch doel de voorbereiding van 
de opsporing, zo is in de instructie van de procureurs-generaal opgenomen. In 
drie van de hier geanalyseerde gevallen is men tot opsporingswaardige zaken 
gekomen. In het onderzoek van de CRI naar aan Joegoslaven gerelateerde crimi-
naliteit is dit niet gelukt. De oorzaak hiervan wordt door de respondenten vooral 
toegeschreven aan de hiervoor besproken problemen met de beschikbaarheid en 
de bruikbaarheid van de geraadpleegde bronnen. 

4.3 	Categorie Fenomeenstudies uitgevoerd door (onderzoekers in 
dienst van) politie en justitie 

Geselecteerde onderzoeken 

1. Laatste ronde: horeca en criminaliteit in Friesland (Expertisecentrum Divisie 
Criminaliteitsbeheersing Politie Friesland); 

2. Gevangen in een droomwereld (Politic Utrecht); 
3. Criminaliteitskaart Haaglanden (Informatie Knooppunt Haaglanden politic 

Haaglanden); 
4. Oost-Europese georganiseerde misdaad (Kernteam Noord en Oost Neder-

land); 
5. Nederlandse opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit (Cm). 
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Opdrathtgevers I uitvoerders 

In drie van bovenstaande onderzoeken gaf een politieregio de opdracht voor het 
onderzoek (Gevangen in een droomwereld, Laatste ronde en criminaliteitskaart 
Haaglaril  den). Het Kernteam heeft een eigen taak in het maken van dreigings-
beeldeln en het onderzoek naar Oost-Europese georganiseerde misdaad is door 
henzelf gelnitieerd. Het laatste onderzoek is gestart als gevolg van een bestuurlij-
ke vralag: het onderzoek door de CRI is gedaan in opdracht van het Ministerie 
van Jul  stitie. 

De uitvoerders van de onderzoeken zijn over het algemeen politieambtenaren 
(met wetenschappelijke achtergrond) of wetenschappers in dienst van de politie. 
Het onI derzoek naar georganiseerde criminaliteit in de horeca is uitgevoerd door 
een onderzoeksteam, bestaande uit twee rechercheurs, een vakspecialist mis- 
daadahalyse en een wetenschappelijk medewerker. 'Gevangen in een droomwe 

i

- 
reld' s uitgevoerd door een projectteam, bestaande uit wetenschappers en 'men- 1 sen ui t de praktijk met verschillende achtergronden', zoals bijvoorbeeld misdaad- 
analisten en vertegenwoordigers van de recherche (met name de CIE). 

Aanleiding 

De in het veld aangetroffen studies die onder de tweede categorie vallen kunnen 
grofwel  g worden onderverdeeld in drie groepen. 

De eerste groep bestaat uit studies die hebben plaatsgevonden als onderdeel 
van een bepaald (beleids)traject of project. Twee van de hier geselecteerde studies 
vormeln hiervan een voorbeeld. Met het onderzoek 'laatste ronde' wordt aanslui-
ting gzocht bij landelijk onderzoek naar de verwevenheid tussen hoieca en cri-
minaliteit, op aanzet van de Werkgroep Horeca en criminaliteit." Overigens was 
het onl derwerp horeca en criminaliteit al in onderzoeksprogramma's in Friesland 
vastgellegd als bijzonder aandachtsgebied. 

'Gevangen in een droomwereld' vormde onderdeel van een kwaliteitsproject 
van de Divisie Recherche. Dit onderzoek vormt overigens een overgang tussen de 
eerste groep studies (nulrapportages) en een tweede groep, die plaatsvindt in een 
reguliere cyclus. Vaak zijn dit onderzoeken die van dienst moeten zijn in het 
kader Ivan trendanalyse. Het onderzoek van de politic Utrecht is gedaan als speci-
fieke toepassing ter verfijning van een bestaand meetinstrument. Het onderzoek 
is tevens een nulmeting met betrekldng tot jeugdprostitutie en mensenhandel. 
Ook voor twee andere voorbeelden die zijn opgenomen (het onderzoek naar ge-

1 organiseerde criminaliteit door de CRI en de criminaliteitskaart van de regio 
Haaglal  nden) geldt dat de aanleiding primair lag in een analyse van de trendma-
tige ontwikkelingen. 

De aanleiding voor de derde groep onderzoeken wordt veel meer gevormd 
door gen min of meer 'spontaan' inzicht of een praktijkervaring. Het onderzoek 

68 He besluit tot oprichten van deze werkgroep is genomen in de vergadering van de Adviescom-
missie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen (zie 'Laatste ronde', p.2). 
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van de afdeling Informatie en Analyse van het Kemteam Noord en Oost Neder-
land is van deze laatste groep een illustratie: Oost-Europese georganiseerde mis-
daad is als gevolg van een aantal liquidaties meer in de belangstelling komen te 
staan. 

Aard en doe! onderzoek 

Indien alle geanalyseerde onderzoeken onder een noemer dienden te worden 
gebracht, dan zou deze noemer 'criminaliteitsbeeld' zijn. Wanneer de selectie in 
meer precieze categorieen ingedeeld worden, valt deze in tweeen uiteen. Twee 
van de geselecteerde onderzoeken bieden een overzicht van verschillende vormen 
van voorkomende (georganiseerde) criminaliteit en hebben derhalve het karakter 
van een criminaliteitsbeeld (georganiseerde aiminaliteit in Nederland en crimi-
nele kaart Haaglanden). De overige drie onderzoeken betreffen fenomeenonder-
zoek clan wel branche-onderzoek. Het onderzoek naar mensenhandel in relatie 
tot prostitutie ('gevangen in een droomwereld') had nog een bijkomend doel, 
namelijk het verfijnen van het instrument 'marktscan'. Dit instrument moet een 
methodiek bieden waarmee everschijningsvormen die de smaatschappelijke inte-
griteit' bedreigen, en waarop de politic in het algemeen en de Divisie Recherche 
in het bijzonder zouden moeten reageren, in beeld kulmen worden gebrachr." 

Samenwerking I benaderde instan ties 

Samenwerking in de in deze categorie geselecteerde onderzoeken bestond vooral 
uit het uitwisselen van informatie. Door de CRI is wel samenwerking gezocht 
met het WODC, aangezien ook dat instituut onderzoek doet naar georganiseerde 
misdaad, maar volgens de betrokken onderzoeker van de CRI bestond deze 
samenwerldng voomamelijk uit afstemmen, om dubbel werk te voorkomen. 

De benaderde instanties zijn heel divers van aard. Ook bier wordt de hoofd-
moot gevormd door politiele instanties, zowel reguliere politie als bijzondere 
opsporingsdiensten. Bovendien is contact gezocht met specifieke instanties die 
voor een specifiek te beschrijven fenomeen of de te beschrijven branche van be-
lang waren. Te denken valt daarbij aan horeca-exploitanten ('laatste ronde'), 
hulpverleningsinstellingen ('gevangen in een droomwereld') en financiele instel-
lingen ('Oost-Europese georganiseerde misdaad'). 

Dataverzamding 

Ook in deze categorie is voor de verzameling van de gegevens gebruik gemaakt 
van verschillende onderzoekstechnieken. Hoofdbestanddeel van de rapporten 
vormen de resultaten verkregen met behulp van (kwantitatieve) analyse van 
politiegegevens. Daamaast is in bijna alle gevallen (behalve in de criminaliteits- 

69 Zie Politic Regio Utrecht, Gevangen in een droomwereld. Mensenhandel in relatie tot prostitutie in de regio 
Utrecht, Politie Regio Utrecht, Divisie Recherche, 1997. 
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kaart Haaglanden) een kwalitatieve analyse uitgevoerd op informatie uit open-
en politiebronnen. In het merendeel van de gevallen zijn de verkregen gegevens 
aangeiruld met gegevens uit (mondelinge en schriftelijke interviews) met sleutel-
personen. 

Bronnen (type, informativiteit, toegankelijkheid) 

De gegevens die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn afkomstig uit zeer diverse 
bronnen. Voor de criminaliteitskaart Haaglanden die vooral een overzicht biedt 
van de commune delicten vormde HKS de belangrijkste bron. In de overige stu- 

. dies waarm een overzicht wordt gegeven van de zwaardere ofwel georganiseerde 
crimm

▪  

aliteit, heeft het HKS volgens de respondenten minder te bieden. In deze 
onderzoeken werd veelal gebruik gemaakt van informatie uit concrete (in- 

1 ter)nationale opsporingsonderzoeken (dossiers en dergelijke). Daarnaast waren 
voorali de in.zichten van sleutelfiguren uit politie, overheid en (bran- 

1 	. che)orgarusaties erg informatief. 
Tenslotte is in het merendeel van de onderzoeken gebruik gemaakt van (in- 

ternationale) open brormen, zoals bijvoorbeeld literatuur, (berichtgeving in) de 
medi

▪  

a, en statistische bestanden van het CBS. 
. Genen het feit dat de onderzoekers zelf in dienst waren van politie of een po- 

litiele instanties waren er weinig problemen met het verkrijgen van de vertrou-
welijkie (politie-) gegevens. Problemen die zich op dit gebied voordeden waren 
vooral problemen van praktische aard: ofwel er was geen tijd voor het verzame-
len omdat op het moment van aanvragen andere grote onderzoeken draaiden, 
ofwel 'men had gewoon geen zin'. 

Andere problemen betroffen het schaalniveau of de vvijze waarop data is op-
geslagen. Ben respondent wees bijvoorbeeld op het feit dat de CBS-wijken met 
overeenkomen met de politiewijken: deze laatste zitten op een hoger aggregatie- 

. ruveau. Bovendien levert het raadplegen van geautomatiseerde politiele basispro- 
cessensystemen (BPS, X-POL) en het Herkermingsdienstsysteem nogal eens pro- 
blemen op: de gegevens in deze systemen worden met in alle regio's op dezelfde 

• wiize of even zuiver ingevoerd, waardoor vergelijking tussen regio's de uiteinde- 
• hike (overall) resultaten van de gegevens aan betrouwbaarheid inboeten. 

P+acyproblemen deden zich wel voor bij de aanvraag van informatie van 
hulpverleningsinstanties (met name het rapport 'Gevangen in een droomwe-
reld' Vanwege de vertrouwenspositie van hulpverleners konden de gegevens 
met altijd worden verkregen. 

Praktische bruikbaarheid, toepassing 

Onderzoekers in dienst van de politie merken ook op dat het belangrijk is om een 
onderizoeksverslag onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld door middel van 
presentaties), anders verdwijnt hun studie 'in de la'. 
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Juist die onderzoeken die periodiek worden herhaald of waar een bepaalde mate 
van standaardisatie van onderzoeksmethoden is bereikt, blijken het meest bruik-
baar te zijn. Deze onderzoeken hebben een bepaalde monitorfunctie waarin 'met 
een vane meetlat alle verschillende gebieden, bureaus en onderdelen naast el-
kaar worden gelegd om te kijken hoe het zit met de criminaliteie. Door steeds 
met behulp van dezelfde methoden informatie te verzamelen op dezelfde deelge-
bieden, kan direct warden bezien of een genomen maatregel of gekozen aanpak 
effectief is geweest. Bovendien biedt herhaalde meting met hetzelfde meetin-
strument de mogelijkheid om het instrument te verfijnen en aldus de verteke-
ning van de resultaten als gevolg van meetfouten tot een minimum te beperken. 

4.4 	Categorie 	Opdracht onderzoek door commerciele 
onderzoeksbureaus 

Geselecteerde onderzoeken 

1. Jeugdcriminaliteit Amsterdam metingen 1996 & 1997 (Van Dijk, Van Soome-
ren en partners); 

2. Criminaliteitsbeeldanalyse Milieu, toegepast in politieregio Friesland 
3. Idem, doch in Midden- en West Brabant (Compliance Methodology Consult-

ants); 
4. Birmenstad Breda Bekeken. Een BPS-analyse over de periode 1996-1998 

(Beke); 
5. Jeugdcriminaliteit in de gemeenten van de regio Zuid-Holland-Zuid (B&A-

groep). 

Opdrachtgevers I uitvoerders 

De polite was opdrachtgever van twee van de geselecteerde onderzoeken, name-
lijk Binnenstad Breda en Criminaliteitsbeeld Milieu voor Midden- en West Bra-
bant. Het OM verleende de opdracht voor het criminaliteitsbeeld milieu van 
Friesland. Een van de geselecteerde onderzoeken is gedaan voor een gemeente 
(Jeugdcriminaliteit Amsterdam). Het overgebleven onderzoek (Jeugdcriminali-
teit in Zuid-Holland-Zuid) is gedaan na een vraag van de Werkgroep Regiovisie 
Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid, waarin gemeente, polite, provincie en WGR parti-
cipeerden. 

Uitvoerders zijn (wetenschappelijk geschoolde) onderzoekers in dienst van 
commerciele onderzoeksbureaus. 

Aanleiding 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de onderzoeken zijn uitgevoerd in 
het kader van beleidsondersteuning. De onderzoeken werden dan bijvoorbeeld 
uitgevoerd om de effecten van beleidsafspraken te meten (Binnenstad Breda, 
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JeugdCriminaliteit). De wens van het OM om politiegegevens of 'informatiehuis-
houding' meer systematisch te organiseren wordt ook als aanleiding genoemd. 
Een dergelijke systematisering zou dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
onderbouwd beleid. De criminaliteitsbeelden milieu vormen hiervan voorbeelden. 
Het lal atste onderzoek (Jeugdcriminaliteit in Zuid-Holland-Zuid) is uitgevoerd 
om gemeenten meer bij bestuurlijke preventie te betrekken. De hiervoor ge-
noemde Werkgroep onderzoekt op welke wijze dit mogelijk is en was van mening 
dat del gemeenten daartoe dienden te beschikken over een profiel per gemeente. 

SomI s kunnen de onderzoekers slecht uit de voeten met de vragen van de op-
drachigevers: men wil bijvoorbeeld een beleidsevaluatie terwijl er geen voorme-
ting lieeft plaatsgevonden of men heeft niet duidelijk geformuleerd op welke 
vragen men antwoord vvil. Het proces tot de formulering van de definitieve 
vraagstelling kan dan soms een langdurig en moeizaam proces zijn. 

Aard en doe! onderzoek 

Zoals ihierboven al is opgemerkt is een deel van de studies evaluatief van aard, 
dat vvil zeggen, het zijn studies die het effect meten van gemaakte beleidsafspra-
ken (Birmenstad Breda, jeugdcriminaliteit Amsterdam). Het onderzoek naar 
jeugderiminaliteit in de gemeenten van Zuid-Holland-Zuid is een eerste inventa-
risatiel  van de in de regio voorkomende vormen van jeugdcriminaliteit. Aan de 
hand Ivan de uitkomsten van het onderzoek zou bestuurlijke preventie van deze 
vormen van criminaliteit meer gericht kunnen plaatsvinden. 

De criminaliteitsbeeldanalyses milieu zijn voornamelijk beschrijvend van 
aard. IDaarnaast wil men de toepassing van een bepaalde methodiek voor het 
makerc van criminaliteitsbeeldanalyses verder verfijnen. Deze methodiek, die 'De 
Tafel Van Elf' wordt genoemd, of ook wel de Methodiek van de Beredeneerde 
Waarheid, is een samenhangende opsomming van relevante factoren die bepa-
lend zijn voor de naleving en de handhaafbaarheid van regelgeving, uiteenlopend 
van bel  kendheid en duidelijkheid van de regelgeving tot en met de ernst van de 

-1 	7 sancties. 0  Met het model kan de kwetsbaarheid van een bepaalde regelgeving 
worden bepaald, alsmede het percentage overtredingen worden geschat. Her-
haaldel  toepassing in de tijd van dezelfde methodiek in hetzelfde gebied moet 
leideri tot een hoge vergelijkbaarheid van de resultaten. 

Samenwerking I benaderde instanties 

In het merendeel van de onderzoeken bestond de samenwerking vooral uit uit-
wisseling van informatie. Vooral overheidsinstanties (gemeente, provincie) en 
politie zijn voor deze informatie benaderd. In een enkel geval, als de aard van het 
onderrerp van studie daar om vroeg (b.v. criminaliteitsbeeldanalyse milieu), is 
contact gezocht met meer specialistische instanties of organisaties, zoals de In- 

70 Ruimschotel, D., Reenen, van, P. en H.M. Klaassen, De Tafel van Elf: een conceptueel kader en een 
instrument bij rechtshandhavingsvraagstukken, in: Beleidsanalyse, 1996, afl. 3, p. 4-13. 
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spectie Milieuhygiene, KIPD, bijzondere opsporingsdiensten en branche-organi-
saties. 

Dataverzameling 

De resultaten van de hier geselecteerde onderzoeken zijn over het algemeen ver-
lcregen aan de hand van statistische analyse van (politie-)gegevens. Gezien het 
feit dat de meeste onderzoeken in deze categorie criminaliteitsbeelden betreffen 
is dit ook niet verwonderlijk. Bij deze onderzoeken gaat het dus voornamelijk om 
bewerking van (door andere instanties) reeds verzamelde gegevens. In vier geval-
len (Binnenstad Breda, Jeugdcrirninaliteit Amsterdam en de beide Criminali-
teitsbeeldanalyses Milieu) hebben de onderzoekers daarnaast een aantal ge-
sprekken gevoerd om nieuwe gegevens te verzamelen. In het ene geval ging het 
om interviews met deskundigen of betrokkenen. In 'Jeugdcriminaliteit in Am-
sterdam' heeft een aantal discussies met her Ministerie van Justitie plaatsgevon-
den om begrippen als 'harde kern' nader te definieren. In het laatstgenoemde 
onderzoek zijn expertmeetings georganiseerd. 

Brannen (type, infarmativiteit, taegankelijkheid) 

Ook in deze categorie is het type bronnen dat gebruikt zeer divers. In hoofdzaak 
is gebruilc gemaakt van politiebronnen. De gegevens worden vooral verkregen uit 
de permanente politieregisters: BPS, X-POL en HKS, maar ook uit CIE-registers. 
Daamaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestuurlijke en ambtelijke 
bronnen als de Politiemonitor en HALT. Gemeentelijke bronnen zijn ook geraad-
pleegd, vooral in verband met bevollcingsgegevens. In sommige gevallen zijn 
gegevens opgevraagd van (semi-)overheidsinstellingen als het CBS en de Kamer 
van Koophandel. Door de onderzoekers is eveneens in beperkte mate gebruik 
gemaakt van open bronnen, dat wil zeggen literatuur en media. 

Over de informativiteit van de bronnen lopen de meningen van de onderzoe-
kers niet ver uiteen. Daar waar gebruik is gemaakt van politiebronnen wordt 
HKS als meest informatief beschouwd. In een geval wordt van deze mening af-
geweken, namelijk in de criminaliteitsbeeldanalyse milieu. Door de onderzoekers 
worth gesteld dat 'bij het verkrijgen van informatie met betrelcking tot slachtof-
ferloze delicten de neergeslagen of geschreven brormen niet zo nuttig zijn'. Voor 
delicten met betrekldng tot bijvoorbeeld milieu, fraude en drugs zouden de ge-
schreven bronnen te onvolledig zijn. De informatie moet clan vooral worden ge-
haald uit interviews of expertmeetings met relevante personen. 'De beste bron 
dat zijn de mensen zelf. De ervaringskennis die in de hoofden zit, die niet is 
neergeslagen, dat is het beste', aldus de respondent. Wanneer in dit type (i.e. 
slachtofferloze) delicten wel gebruik wordt gemaakt van politiebronnen dan zijn 
X-POL en CIE het meest informatief. 

Over het algemeen waren de bronnen redelijk toegankelijk. Het verkrijgen 
van de toestemming om informatie te verkrijgen stuitte niet op onoverkomellike 
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problei-nen. Aangezien politie en justitie in het merendeel van de gevallen (mede) 
opdrachtgever waren, kon men gemakkelijk beschikken over politiegegevens. 

PrOblemen met betrekking tot de gegevens betreffen ook hier vooral de prak-
tische bruikbaarheid van de uit politiebronnen afkomstige gegevens. De gegevens 
zijn net zonder meer in te voegen in het eigen onderzoek: enerzijds worden Met 
altijd de juiste gegevens geleverd en als dit wel het geval is moet voor gebruik een 
aantal extra bewerkingen op de gegevens worden uitgevoerd. Het feit dat regi-
stratie Is verzameld zijn met een ander doe dan dat van de onderzoekers vormt 
hierbij een knelpunt. Registratie in HKS vindt immers plaats op basis van over-
tredingen van strafrechtelijke wetsartikelen. Deze moeten omgecodeerd worden 
tot hanteerbare delictcategorieen, zoals bijvoorbeeld 'agressieve delicten' of 'ver-
mogerisdelicten'. De eenduidigheid van deze codering is niet altijd een gegeven. 
Vandaar dat de analyse van het oorspronkelijke materiaal een arbeidsintensieve 
ondern1  eming kan zijn. 

Volgens respondenten is de onjuistheid/onvolledigheid van de gegevens overi-
. gens mI et te wijten aan onvvil bij de politie, maar meer aan onervarenheid met het 

indelen en opslaan van gegevens op een zodanige vvijze dat onderzoek in de toe-
komst gefaciliteerd kan worden. Vaak worden ook praktische problemen ge-
noemd als gebrek aan tijd en capaciteit. 

Daarnaast wordt nog gewezen op de registratie-effecten waarmee men reke-
ning moet houden: geregistreerde aangiften vormen slechts een deel van de ge-
pleegde delicten ('dark number'). Anderzijds weerspiegelen gegevens in officiele 
politierl  egisters sterk de prioriteit in de opsporing: dalingen in criminaliteitscijfers 
hoeven geen daadwerkelijke dalingen in criminaliteitsniveaus te weerspiegelen, 
maar kunnen een beperktere politiele aandacht weerspiegelen.' 

Prakti iche bruikbaarheid, toepassing 

Onderzoeksbureaus hebben weinig zicht op wat er daadwerkelijk gebeurt met de 
resultaten van het afgeleverde onderzoek. Onderzoekers van commerciele onder-
zoeksbureaus zijn daar in principe ook Met in geinteresseerd: men acht het vol-
doende als de opdracht is uitgevoerd. De geselecteerde onderzoeken hebben voor- 
al wa i arde n de beleidscyclus. Respondenten geven aan dat de resultaten inzicht 
kunnen bieden in voorkomende vormen van criminaliteit. Deze inzichten 
kunnen beleidsmakers van dienst zijn bij het leveren van maatwerk bij de be- 

.. 	1 struding van criminaliteit. 

71 Zie ook Bunt, van der, H., en E. Kleemans, De WODC-monitor georganiseerde criminaliteit, in: 
H. Moerland en B. Rovers (red.). Criminaliteitsanalyse in Nederland, Elsevier, 2001. 
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4.5 	Categoric IV: (opdracht) onderzoek door wetenschappehjke 
instanties 

Geselecteerde onderzoeken 

I. De opsporing van synthetische drugs (Erasmus Universiteit); 
2. Dossier TCR. Tien jaar schone schijn (WODC ); 
3. Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit (Universiteit Twente/ 

IPIT); 
4. Criminaliteitsbeeld Noord-Holland-Noord (Vrije Universiteit Amsterdam); 
5. De buurt een broeinest? Len onderzoek naar de invloed van woonomgeving 

op jeugdcriminaliteit (Erasmus Universiteit); 
6. Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Rapportage op basis van de 

WODC -monitor (WODC). 

Opdrachtgevers I uitvoerders 

In drie van bovenstaande studies was de politie opdrachtgever ('Opsporing syn-
thetische drugs', 'Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit' en 
'Criminaliteitsbeeld Noord Holland Noord' ). Het 'Dossier TCR' is gestart in over-
leg tussen het WODC, de Projectgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit en 
Handhaving Milieuwetgeving. Het WODC heeft een zelfstandige onderzoekstaak 
in opdracht van de Minister van Justitie. Het onderzoek naar georganiseerde 
criminaliteit moet in dat licht worden bezien. De dissertatie 'De buurt een broei-
nest' is geschreven vanuit de Erasmus Universiteit. 

In drie van de geselecteerde publicaties is de onderzoeksopdracht verstrekt 
aan wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Dit betreft het onderzoek naar stra-
tegische misdaadanalyse (TNT) en de onderzoeken rondom de TCR-zaak en naar 
georganiseerde criminaliteit in Nederland (beide WODC). In de overige gevallen 
waren de auteurs rechtstreeks verbonden aan de universiteit. 

Aanleiding 

Twee van de geselecteerde onderzoeken zijn een uitvloeisel van gemaakte be-
leidsafspraken: het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in Nederland is 
gestart als gevolg van een verzoek van de Tweede Kamer aan de Minister om 
periodieke rapportages op dit gebied. De studie van het WIT is gedaan in op-
dracht van de politie, als onderdeel van de bestuursafspraak tussen de toenmali-
ge Minister van Binnenlandse Zaken en de korpsbeheerders. 

De overige onderzoeken zijn vooral uitgevoerd als gevolg van een geconsta-
teerde kennisbehoefte. Enerzijds ging het daarbij om meer concrete vragen naar 
de mate en wijze van voorkomen van (commune en bijzondere) criminaliteit 
(Opsporing Synthetische drugs, Criminaliteitsbeeld Noord-Holland-Noord). An-
derzijds werd vooral aandacht besteed aan meer verdiepende vragen naar risico- 
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facto
.
re

I
n (Dossier TCR) of de achtergronden van crimineel gedrag (De buurt een 

broemest). 

Aard en doel onderzoek 

De aaid van de onderzoeken kan grofweg worden verdeeld in twee groepen: de 
ontwikkl  eling en/of verfijning van een instrumentarium en het bieden van een 
verklaring op basis van een theorie of op basis van de evaluatie van concrete ge-
valleni 

In de helft van de geanalyseerde onderzoeken staat het aan de hand van be-
schikbIare gegevens uit de praktijk ontwikkelen van een instrumentarium cen-
traal. Al  an de hand van dit instrument kan in de toekomst meer systematisch 
kennis worden verzameld en/of opgeslagen. De monitor van georganiseerde mis-
daad zl oals opgesteld door het WODC is hier een duidelijk voorbeeld van: bij de 
politie versnipperd aanwezige kennis wordt in gestructureerde vorm opgeslagen 
waardoor meer systematische analyse van gegevens mogelijk wordt. In de onder-
zoekeni  uitgevoerd door de Vrije Universiteit (Criminaliteitsbeeld Noord-Holland-
Noord) en de Erasmus Universiteit (De buurt een broeinest) is het doel te komen 
tot een instrument om dreigingsbeelden in de toekomst meer systematisch op te 
kurmeln stellen. In het laatstgenoemde onderzoek wordt bovendien getracht een 
verldarl  ing te bieden voor aangetroffen vormen van (jeugd- ) criminaliteit. In die 
zin vormt het onderzoek een tussenvorm tussen de eerste groep onderzoeken en 
de tweede groep. In de drie overige onderzoeken wordt de nadruk namelijk niet 
zozeel] gelegd op de ontvvikkeling van een instrumentarium maar wordt beoogd 
een verklaring te bieden. Bovendien omvatten de resultaten meer praktische 
aanbevl  elingen om criminaliteitsbeheersing in de toekomst te verbeteren (zie 
bijvoorI beeld IPIT). Twee van de drie onderzoeken (TCR-zaak en Synthetische 
drugs) hebben bovendien een evaluatief karakter: zij vinden plaats aan de hand 
van de beschrijving van een concrete zaak. Een voorbeeld hiervan is de het on-
derzoek naar de TCR-zaak: doel is het zicht krijgen op risico's die worden veroor-
zaakt door of samenhangen met tekortkomingen in de milieuwetgeving. 

Samenwerking I benaderde instanties 

Ook in deze categorie bestaat de samenwerking vooral uit de uitwisseling van 
informane. Het merendeel van deze informatie was afkomstig van politie. Daar-
naast Is contact gezocht met Bijzondere Opsporingsdiensten als de FIOD, ECD en 
AID. Bestuurlijke instanties als gemeente en provincie zijn eveneens benaderd. 
Andee externe in.stanties die zijn geraadpleegd zijn bijvoorbeeld het Kadaster en 
de Kamer van Koophandel. 

Wanneer de aard van het onderzoeksontwerp daar om vroeg is eveneens in- 
formatie gevraagd van minder gebruikelijke bronnen als scholen (De buurt een 

. broemest) en het gerechtelijk laboratorium (Opsporing Synthetische drugs). 
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Dataverzameling 

In de geanalyseerde studies is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks-
technieken om de centrale vraagstelling te beantwoorden. In alle onderzoeken is 
een literatuurstudie uitgevoerd. Daamaast zijn analyses uitgevoerd van politiele 
en justitiele gegevens. In de meeste gevallen waren deze analyses zowel kwalita-
tief als kwantitatief van aard. In een enkel geval is uitsluitend een kwalitatieve 
analyse afgerond (Dossier TCR). In alle bestudeerde onderzoeken is bovendien 
een aantal interviews afgenomen. Dit betroffen voomamelijk mondelinge inter-
views met deskundigen. In een geval waren de interviews uitsluitend schriftellik 
van aard (De buurt een broeinest). In een ander geval werd betrokkenen ge-
vraagd een vragenlijst in te vullen (Opsporing synthetische drugs). 

Brannen (type, informativiteit, toegankeltjkheid) 

De bronnen die het meest benut zijn bij de hier geselecteerde onderzoeken zijn 
politiebronnen en de literatuur. Politiebronnen die geraadpleegd zijn, zijn ener-
zijds meer algemene brormen als BPS en HKS. Ook is gebruikt gemaakt van CIE-
gegevens en van informatie van Bijzondere Opsporingsdiensten. Bij de criminali-
teitsbeelden is eveneens gebruik gemaakt van afgesloten (fenomeen)onderzoe-
ken en reeds uitgevoerde misdaadanalyses. Daarnaast hebben de onderzoekers 
van de bier geanalyseerde studies gegevens van (dossiers van) afgesloten opspo-
ringsonderzoeken benut. Al naar gelang de vraagstelling meer precies was gede-
finieerd en het domeiri n  derhalve kleiner was, werd gebruik gemaakt van infor-
matie uit meer specifieke bronnen, zoals bijvoorbeeld gegevens van het gerechte-
lijk laboratorium (in geval van Synthetische drugs), en verdachtenregistraties 
van de afdeling Jeugd en Zeden (De buurt een broeinest). Aangezien het in het 
onderzoek van het WODC naar het verloop van de TCR-affaire gaat om een con-
creet casusonderzoek, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van het gehele straf-
rechtellik dossier. 

Bij de beschrijving van georganiseerde criminaliteit wordt de informatie uit 
CIE-registers als meest bruikbaar aangemerkt. Ook de interviews met betrokke-
nen worden als zeer informatief beschouwd. 

Naast politiebronnen is vooral de literatuur geraadpleegd naar bruikbare ge-
gevens. Niet alleen voor de inkadering van het onderzoeksontwerp maar ook bij 
het bepalen van definities en het bepalen van de zoekrichting voor mogelijke 
verldaringen voor (de specifieke situering) van aangetroffen crimineel gedrag 
wordt gebruik gemaakt van literatuur. Daarmee krijgt de literatuur in deze cate-
gone een meer pregnante positie dan in de hiervoor behandelde categorieen. 

Overigens wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van CBS-gegevens en gege-
yens van gemeenten. Deze gegevens worden vooral gebuikt voor het identificeren 

72 net domein is de verzameling objecten waar de uitspraak over gaat, zie Swanborn, P.O., Methoden 
van sociaal-wetenschappehjk onderzoek, Meppel/Amsterdam: Boom, 1987. 
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van de eenheden waarover uitspraken worden gedaan: buurten, gezirmen etc. 
Daarnal  ast is de Kamer van Koophandel geraadpleegd. 

Dee exteme bronnen zijn trouwens niet altijd zonder meer bruikbaar voor de 
onderzoekers. Zo hanteert het CBS ongeschikte leeftijdsindelingen voor onder-
zoek 1- aar jeugdcriminaliteit. 

Respondenten melden weinig problemen met het verkrijgen van de informa-
tie. GeIzien het feit dat het merendeel van de onderzoeken in opdracht van politie 
of jusntie is uitgevoerd, is dit ook niet verwonderlijk. Maar ook in de studie die 
niet in opdracht van de politie is uitgevoerd wordt Met gesproken van moeilijk-
heden bij het verkrijgen van de benodigde gegevens. Problemen die genoemd 
worden zijn vooral van praktische aard. In de eerste plaats wijst men op de moei-
te die zich getroost moet worden om de juiste informatie uit de politiesystemen 
te halen. Punten van kritiek spitsen zich ook in deze categorie toe op de vvijze van 
opslag,  en indeling van de bestanden. Daarnaast merkt men op dat de vertaling 
van criminologische begrippen naar gegevens in politiebronnen soms lastig blijkt. 
Een respondent noemt bijvoorbeeld het onderscheid tussen de begrippen istraat-
roof' en '(roof )overval'. Voor veel misdrijven voorziet het Wetboek van Strafrecht 
in naul wkeurig omschreven definities. Dat geldt Met voor de verschillende typen 
berovm

• 

gen. Het begrip berovingen is in de praktijk-ontstaan en in het dagelijkse 
spraakgebruik ingeburgerd, maar is niet voorzien van een daarop specifiek toege-
sneden1  juridische kwalificatie. Door het ontbreken van duidelijkheid is bij het 
gebruilk van de begrippen istraatroor en Iroofyoverval' in de politie- en onder-
zoekspraktijk ruimte ontstaan voor uiteenlopende begripsbepalingen.' In de 
wetenischap geldt de veronderstelling dat sprake is van een (roof)overval wan-
neer de handeling binnen een (vast) object plaatsvindt. Gebeurt het buiten een 
vast object dan is sprake van straatroof, tenvj er een relatie is met de beroepsuit- 

.I oefenmg van het slachtoffer: dan is ook bier sprake van een overval. 74  Bij de poli- 
tie is de volgende definitie van (roof)overval gangbaar: 'Het met geweld of be-

. I dreigmg met geweld, wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen per- 
sonen in een afgeschermde ruimte, of op een gepland of georganiseerd waarde-
transport, of een poging daartoe'. Onder deze definitie valt dus niet de straatroof. 
Deze discrepantie heeft in het betreffende onderzoek geleid tot eindeloze discus-
sie met de opdrachtgever, waarna uiteindelijk gekozen is voor hanteren van de 
politiedefinitie, gezien het feit dat men in de politiepraktijk gewend was met die 
defimtie te werken. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zou deze keuze bekriti-
seerd kunnen worden, maar de respondent waarschuwt ervoor om als weten-
schapper de praktijk teveel te vvillen veranderen: 'Zij zijn deskundigen op hun 
gebied en weten hoe ze dat moeten invoeren, zij weten wat ze doen', aldus de 
respondent. Wanneer al te zeer getracht wordt om een bepaald opdrachtonder- 

73 Zie Wijngaarden, J.J., en F.A. Boerman, Criminaliteit in Nijmegen, Een beschrzjving van aard, omvang 
en spreiding van criminaliteit, met speciale aandacht voor berovingen, Amsterdam: VU, Vakgroep Crimi-
nolOgie, 1997. 

74 Ide lm. 
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zoek op een wetenschappelijk niveau te trekken, kan dit gevolgen hebben voor de 
praktische bruikbaarheid van het onderzoek, maar ook de wil het te gebruiken. 

Praktische bruikbaarheid, toepassing 

OlivaBend verschil met de voorgaande categorieen is dat de literatuurstudie een 
veel nadrukkelijker positie inneemt. Waar de literatuur hiervoor bijna uitsluitend 
een rol heeft gespeeld in het voortraject, dat wil zeggen. bij de afbakening van 
het onderzoeksontwerp, wordt er hier gedurende het hele onderzoeksproces veel-
vuldig op teruggegrepen. Overigens betekent dit laatste gegeven niet dat de stu-
dies aan praktische waarde inboeten. Toch zijn de verwachtingen van politiele 
instanties van wetenschappelijk onderzoek niet altijd hooggesparmen. In sommi-
ge gevallen is zelfs sprake van regelrechte weerstand, aldus een respondent. Dat 
is volgens deze respondent echter meer een gevolg van de eigen onzekerheid om 
mee te werken dan van echte onwil. De wetenschappers wordt verweten dat ze 
zich in een ivoren toren bevinden en onvoldoende kennis hebben van de praktijk. 
'Je praat niet dezelfde taal, je begrijpt elkaar niet', zo stelt een respondent vanuit 
de wetenschap. De weg naar wederzijds vertrouwen kan dan een moeizame weg 
zijn. In de praktijk komt een soepele samenweridng na verloop van tijd echter 
toch tot stand: 'als je het eenmaal hebt waargemaakt dan ben je ook binnen, clan 
kan het niet meer kapot'. Verschillende respondenten geven aan dat de op-
drachtgevers 'blij verrast' waren met de praktische bruikbaarheid van de resulta-
ten. De criminaliteitsbeelden worden vooral gebruikt om gerichter te kurmen 
optreden tegen criminaliteit. Door de criminaliteit te beschrijven met behulp van 
een vaste methodiek wordt de betrouwbaarheid van vergelijkingen in de tijd 
groter waardoor in de toekomst nog meer maatwerk kan worden geleverd. In 
sommige gevallen is aan de hand van de studies een aantal concrete projecten 
opgestart. Op grond van de resultaten van 'strategische misdaadanalyse en stede-
lijke criminaliteie is een 'vijfsterrenaanpak woninginbraak' in gang gezet en is de 
slachtofferhulp verbeterd. In ee'n geval heeft een inventarisatie geleid tot daad-
werkelijke opsporing van een dadergroep (criminaliteitsbeeld Noord-Holland-
Noord ). Dit laatste is echter eerder een bijkomstigheid dan een primair doel van 
de studie geweest. 

4.6 	Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de analyseresultaten van de geselecteerde onderzoeken per 
categorie beschreven. De in totaal twintig onderzoeken zijn beoordeeld op zeven 
verschillende aspecten, namelijk: 
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— laard en doel van het onderzoek 
— samenwerking / benaderde instanties 
— (wijze van) dataverzameling 
— bronnen (type, toegankelijkheid) 
— ipraktische bruikbaarheid, toepassing 

De analyse op deze deelaspecten heeft een aantal verschillen tussen de vier cate-
gorieen aan het licht gebracht. Voor een deel betrof dit nuanceverschillen, een 
ander Ideel was meer fundamenteel van aard. Bovendien is een aantal, mede door 
de onderzoekers van de geanalyseerde onderzoeken aangegeven, aandachtspun-
ten bij de uitvoering van criminaliteitsonderzoek naar voren gekomen. In deze 
laatste paragraaf komen de meest interessante aandachtspunten nog eens aan de 
orde. Waar dat relevant is worden verschillen tussen de vier categorieen van ge-
analys1eerde onderzoeken aangegeven. 

Van alle twintig geanalyseerde onderzoeken kan worden gezegd dat zij tot 
doel liebben bij te dragen aan de bestrijding van criminaliteit. De aard van de 
resultaten van de onderzoeken verschilt echter wel per categorie. Het meest cen-
trale verschil dat de eerste categorie onderzoeken, namelijk de verkennende on-
derzoeken, onderscheidt van de overige drie categorieen, is het feit dat het ver-
kennen1  d onderzoek een wettelijke basis heeft. Met deze wettelijke basis liggen 
eveneens de opdrachtgever, uitvoerders, methoden en bronnen van onderzoek, 
en ook de beoogde resultaten (tot personen herleidbare gegevens) vast. Het on-
derzoek is bedoeld om namen van concrete verdachten op te leveren. De onder-
zoeken1  in de andere drie categorieen hebben vooral een beleidsondersteunende 
functie. Deze studies geven een overzicht van voorkomende criminaliteit. Tussen 
de catel  gorieen zijn nog wel nuanceverschillen te onderscheiden: onderzoeken in 
de twleede categorie (fenomeenonderzoeken uitgevoerd door (onderzoekers in 
dienst van) politie en justitie) bieden weinig meer dan een beschrijving, waar de 
studies in de derde categorie (criminaliteitsbeelden uitgevoerd door commerciele 
onderzoeksbureaus) meer evaluatief van karakter zijn. De geselecteerde onder-
zoekeril  in de vierde categorie (criminaliteitsbeelden uitgevoerd door wetenschap-
pelijke instituten) gaan veeleer op zoek naar een verklaring voor aangetroffen 
crimini aliteit. 

De foirnulering van concrete onderzoeksvragen en de keuze van de centrale on-
derzoel kseenheden is niet altijd een gemakkelijk proces. Ms men gebruik kan 
maken van eerdere ervaringen, kan men vaker terugvallen op gestandaardiseerde 
vraagstellingen en is de discussie over kernvariabelen gering. Ms het gaat om een 
onderzoeksopdracht waar noch de opdrachtgevers, noch de uitvoerders eerdere 
ervanngen mee hebben opgedaan ontstaat er echter veel meer discussie over 
relevante onderzoeksvragen. Die discussie hangt soms samen met een onduide-
lijk beeld dat men heeft over het doel van het onderzoek: soms moet de op-
drachgever duidelijk worden gemaakt dat een onderzoek in de voorgestelde 
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vorm niet haalbaar is; bijvoorbeeld als wordt gevraagd de effectiviteit van beleid 
te bepalen tervviil er geen voormeting heeft plaatsgevonden. Ook komt het voor 
dat de opdrachtgevers zelf verwikkeld raken in een meer politiek of beleidsmatig 
debat over de aard van de onderzoeksvragen, zeker warmeer verschillende visies 
op de aard en het doel van het eindrapport bestaan. 

Belangrijk verschil in de onderzoeksvragen tussen de vierde categoric (crimi-
naliteitsbeelden door wetenschappelijke instituten) en de overige drie is dat de 
onderzoekers in de wetenschappelijke studies in een aantal gevallen expliciet 
kennisverdieping voor ogen hadden. De onderzoeksvragen van de onderzoeken in 
de overige categorieen waren meer praktisch van aard: aanwijzing van een con-
crete verdachte, een beschrijving van (de mate van voorkomen van een bepaalde 
vorm) van criminaliteit, of een evaluatie van de gevolgen van een concrete be-
leidsmaatregel voor voorkomende criminaliteit. 

Voor een succesvolle afronding van criminaliteitsonderzoek is samenwerking 
in de uitvoering niet noodzakelijk. Lacunes in de benodigde kennis kurmen vol-
doende worden opgevuld door het raadplegen van schriftelijk bronnen in combi-
natie met het interviewen van deskundigen en sleutelfiguren en/of het organise-
ren van expertmeetings. Deze uitwisseling van (mondelinge en schriftelijke) 
informatie is in elk van de twintig bier geanalyseerde onderzoeken noodzakelijk 
gebleken. 

Bij informatie-uitwisseling moet rekening worden gehouden met verschillen 
in uitgangspositie tussen de informatie vragende en informatie leverende instan-
tie of instelling. In een onderzoek naar het delict vrouwenhandel bijvoorbeeld 
verwachtten hulpverleningsinstanties dat daders aangehouden zouden worden 
naar aanleiding van door hen aan de politie-onderzoekers geleverde informatie. 
Men vroeg zich af wat men steruglcreegt voor de informatie die men leverde. De 
onderzoekers van de politic konden natuurlijk geen beloftes doen op het operati-
onele vlak. Het uitwisselen van informatie is geen vanzelfsprekende zaak. Dit 
geldt met name voor de onderzoeken in de eerste categorie, de verkermende on-
derzoeken zoals bedoeld in artikel 126gg Sv. Deze verkennende onderzoeken 
moeten tot personen herleidbare gegevens genereren, en dus zal tijdens het on-
derzoek persoonsgerichte informatie moeten worden verzameld. Over deze in-
formatie kan de politie echter niet zonder meer beschilcken vanwege allerlei pri-
vacyregelingen. In zijn algemeenheid geldt dat levering van informatie door in-
stellingen wel is toegestaan in geval van zwaarwegende maatschappelijke belan-
gen en als medewerking aan het onderzoek bijdraagt aan de kerntaken van de 
betreffende organisatie. In de praktijk zijn instanties die om informatie worden 
gevraagd nog zo onbekend met (de juridische status van) het verkennend onder-
zoek, dat zij niet staan te springen om informatie aan te leveren. In het volgende 
hoofdstuk wordt dieper ingegaan om de problemen die specifiek samenhangen 
met het verkennend onderzoek. 

Samenwerking tussen wetenschappelijke of commerciele onderzoekers met 
de politic wordt in principe positief gewaardeerd. Als er bij de betrolcken politic- 
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medeWerkers draagvlak bestaat voor het onderzoek is men gewoonlijk bereidvvil-
lig bij het verstrekken van informatie. Toch bestaan er belangrijke cultuurver-
schillen tussen de politie en (wetenschappelijk en commerciele) onderzoekswe-
reld. Onderzoekers hebben, zo wordt vanuit de praktijk gesteld, soms wat al te 
zeer

1 
 neiging de wetenschappelijke manier van werken als de enig juiste ma-

nier te beschouwen, waardoor vanuit politie weerstand kan ontstaan. Onderzoe-
kers simeken niet altijd dezelfde taal als medewerkers van de politie. Door zich 
daarvan bewust te zijn en open te staan voor andere mogelijkheden dan van.uit 
onderzl  oeksoverwegingen de juiste lijken kunnen problemen in de samenwerking 
worden voorkomen. 

1 In onderzoek naar de mate van voorkomen en de achtergronden van crimina- 
liteit is met een enkele methode van dataverzameling de meest geeigende. In alle 
hier geanalyseerde onderzoeken is gekozen voor een combinatie van onder-
zoeksmethoden. Naast analyse van allerlei schriftelijke (politie)bronnen kunnen 
interviews met deskun.digen een belangrijke bijdrage leveren. Dit geldt met name 
voor onderzoeken naar slachtofferloze delicten. Deze delicten genieten binnen de 
politie vaak niet de hoogste prioriteit waardoor het 'dark number' groot is en het 
inzicht in de achtergronden gering. 

Vool  r criminaliteitsbeelden van commune delicten blijken de bronnen HKS en 
BPS / X-Pol het meest bruikbaar. Voor de beschrijving van zwaardere (georgani-
seerde1 ) criminaliteit is het CIE-register informatiever. Bovendien kunnen analyse 
van reds afgeronde opsporingsonderzoeken en interviews met sleutelfiguren en 
deskun1 digen van politie, overheid en brancheorganisaties zeer bruikbare infor-
matie lopleveren. 

Van1 de halfopen bronnen (open, maar tegen betaling) zijn het Kadaster en de 
Kamer van Koophandel nuttige bronnen. De puur open bronnen waarover men 
kan beschikken, onder meer literatuur, berichtgeving in de media, het internet, 
kunneln gedurende alle fasen van het onderzoeksproces een bijdrage leveren. 
Literatuur kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het afbakenen van het onder-
zoeksiader, maar bijvoorbeeld ook bij het zoeken naar achtergrondinformatie en 
bij he definieren van centrale begrippen. Gegevens van het CBS worden veelvul-
dig gebruikt maar zijn met zonder meer bruikbaar: CBS-wijken komen bijvoor-
beeldnil  et overeen met politiewijken. Bovendien hanteert het CBS leeftijdscate-
gorieen die niet bruikbaar zijn bij onderzoek naar jeugdcriminaliteit. 

Onderzoekers zijn zich bewust van beperkingen in de geldigheid en betrouw-
baarheid van de informatie in politieregisters. Dit hangt vooral samen met regi-
stratiel-effecten. Enerzijds geeft het aantal geregistreerde aangiftes met het totale 
aantall gepleegde delicten weer: de politic is met alwetend, en niet van alle delic-
ten wOrdt aangifte gedaan. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden 
met een aanzienLijk 'dark number'. Anderzijds kan een verhoging of daling van 
het aantal geregistreerde delicten veroorzaakt worden door de mate van aandac.ht 
die de politic als gevolg van prioritering aan bepaalde delicten besteed. 
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Informatie in de politiesystemen boet ook aan geldigheid en betrouwbaarheid in 
als gevolg van een gebrek am standaardisatie van deze systemen. Niet alleen 
bestaan tussen korpsen verschillen in de wijze waarop informatie in de systemen 
is gecodeerd en opgeslagen, ook binnen korpsen laat de eenduidigheid in codering 
en opslag te wensen over. In onderzoek naar (achtergronden van) criminaliteit 
doet men er dan ook verstandig aan om rekening te houden met een ruime tijds-
periode voor de extractie en het opschonen van de juiste informatie. 

Ben andere reden waarom informatie uit politieregisters niet zonder meer in 
(wetenschappelijk) onderzoek bruikbaar is, hangt samen met het feit dat bij de 
verzameling van de informatie een ander doe voor ogen stond dan dat van de 
onderzoekers. Gegevens worden geregistreerd op grond van wetsartikelen in het 
strafrecht. In de onderzoekspraktijk moeten deze begrippen worden omgeco-
deerd tot hanteerbare delictcategorieen als bijvoorbeeld evermogensdelictent. 
Gezien het feit dat de oorspronkelijke codering in het politiesysteem niet altijd 
eenduidig is, kan dit omcoderen een moeizaam en tijdrovend proces zijn. Het-
zelfde probleem doet zich voor bij de vertaling van crirninologische begrippen 
naar de politiepraktijk. Hiervoor m  is al het verschil tussen (roof )overval in de 
politiepraktijk en in de wetenschappelijke literatuur aan de orde gekomen. Dis-
cussies met de opdrachtgever over de te kiezen definitie km dan een tijdrovende 
zaak zijn. 

De praktische bruikbaarheid van de onderzoeken lijkt niet af te hangen van 
welke partij de uitvoering in handen heeft. Wel is een verschil am te wijzen in de 
wijze waarop de onderzoeken gebruikt kunnen worden. Onderzoeken in de eer-
ste categoric' hebben een directe functie in het strafrechtelijk proces. Onderzoe-
ken in de tweede categorie n  kunnen gebruikt worden bij de bepaling van het 
politiebeleid. De onderzoeken in de derde en vierde' categoric zijn eerder be-
leidsondersteunend aan de (lokale of centrale) overheid, en in mindere mate am 
politie en Openbaar Ministerie. De praktische bruikbaarheid tat wel af te han-
gen van de mate waarin er al een zekere mate van standaardisatie in het onder-
werp van onderzoek maar ook de onderzoeksmethoden is aangebracht. Wanneer 
al eerder op dezelfde wijze op dezelfde aspecten van criminaliteit informatie is 
verzameld, is de kans op fouten als gevolg van meetfouten geringer. Niet alleen 
heeft men meer ervaring met toepassing van een meetinstrument, ook zorgt her-
haalde toepassing voor verfijning van het instrument. 

De mate van acceptatie van opdrachtgevers hangt eveneens samen met de 
mate waarin een onderzoek periodiek herhaald wordt. Warmeer opdrachtgevers 
al bekend zijn met een (bepaalde wijze van) rapportage is de kans kleiner dat een 
rapportage in de la verdvvlint. 

75 Zie p. 56. 
76 Verkennend onderzoek zoals bedoeld in artikel I26gg Sv. 
77 Fenomeenstudies uitgevoerd door (onderzoekers in dienst van) politic en justitie. 
78 Criminaliteitsbeelden uitgevoerd door commereiele onderzoeksbureaus. 
79 Criminaliteitsbeelden uitgevoerd door wetenschappelijke instituten. 
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5 Toekomst verkennend onderzoek en rol 
wetens chap 

5.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, heeft het verkennend onderzoek per 
1 februan 2000 een wettelijke basis gekregen in artikel 126gg van het Wetboek 
van Strafvordering. In het wetsartikel zijn de voorwaarden waaronder tot ver-
kennend onderzoek over mag worden gegaan vastgelegd, alsmede de grenzen 
waaraan du type onderzoek is gebonden. Inmiddels is een jaar gewerkt onder de 

. meuwe wetgeving. In sommige gevallen is al langer gewerkt 'in de geest van' de 
te verwI achten wetgeving. In interviews met (vertegenwoordigers van) politie, 
. .1 Justine en Bijzondere opsporingsdiensten' is gevraagd naar de ervaringen met 
het werken tegen deze nieuwe juridische achtergrond. 

Naal  st deze ervaringen is in de interviews een ander onderwerp aan de orde 
gekorrien, namelijk de positie van wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. In 

. de M n emoe van Toelichting bij het wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsbevoegd-
heden'' wordt gesteld dat fenomeenonderzoek geen taak meer is van de politie 
voor zover dat onderzoek 'algemeen sociologisch of (uitsluitend) wetenschappe-

. Rik van aard' is (MvT, p.50). Dergelijk onderzoek is een taak voor de wetenschap. 
Aan de respondenten is, op basis van dit uitgangspunt, hun visie op de rol van de 
wetenkchap in de toekomst gevraagd. Dit hoofdstuk geeft de visie van de respon-
denten1  weer. In het volgende hoofdstuk vindt een nader bespreking van de ver-
lcregeri informatie plaats. 

5.2 	Verkennend onderzoek in de praktijk 

De knelpunten van het nieuwe verkennend onderzoek spitsen zich in de praktijk 
met naml  e toe op twee deelgebieden, namelijk de bevoegdheden en procedures, 

.. en de wuze waarop informatie verzameld en opgeslagen moet worden. Daarnaast 
wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan moeilijkheden die samenhangen 
met de grens van verdenking en aan problemen die de samenwerking met andere 
instannes betreffen. 

80 GesProken is met vertegenwoordigers van reguliere politic, IND, SFB, CRI, Kemteam NON, FIOD, 
Landelijk Parket, (voormalig) Kemteam Zware Milieucriminaliteit. 

81 Ministerie van Justitie, Wetsvoorstel tot wzjziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de 
regeling van emge bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van entge andere bepalingen (bijzondere 
opsp,oringsbevoegdheden), Memorie van Toelichting TK 1996-1997, 25403, nr 3. 
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12.1 	Bevoegdheden en procedures 

Bij de wet is bepaald dat de positie van het verkermend onderzoek in het hele 
rechercheproces moet worden geplaatst in de voorfase, dat wil zeggen de fase 
voor de opsporing. Volgens de gehanteerde beleidsmodellen volgt verkennend 
onderzoek op de criminaliteitsbeeldanalyse. Op grond van de uitkomsten van 
verkermend onderzoek kan men dan besluiten al dan niet over te gaan tot de 
projectvoorbereiding ten behoeve van een opsporingsonderzoek. 

Op de precieze positie van verkennend onderzoek wordt door respondenten 
nogal eens kritiek geuit. In de praktijk is men het erover eens dat het verkennend 
onderzoek geen logische stap is na het crirninaliteitsbeeld. De vraag wordt ge-
steld wat het verkermend onderzoek kan toevoegen in het rechercheproces. Op 
grond van een criminaliteitsbeeld kurmen namelijk in het cydisch model van het 
rechercheproces al zodanige resultaten worden bereikt dat men geen verkennend 
onderzoek nodig heeft om tot opsporingsonderzoek over te gaan. In ABRIO'- 
verband is afgesproken dat een criminaliteitsbeeld uit twee delen dient te be-
staan. Deel een bevat de algemene trends in voorkomende criminaliteit, tenvill 
deel twee bestaat uit de opsomming van relevante netwerken. Dit betekent dus 
dat bij het vervaardigen van het criminaliteitsbeeld al persoonsgerichte informa-
tie wordt verzameld. Een respondent van het Kemteam Noord- en Oost-
Nederland formuleerde het als volgt: 

Ons produktieproces is als een soort cyclisch model ontwikkeld, jaarlijks hebben wij een cri-
minaliteitsbeeldanalyse (CBA). Op basis van de CBA schrijven wij een strategieplan, allemaal 
op nationaal niveau, wat is het probleem van Oost-Europese georganiseerde criminaliteit in 
Nederland, op nationag regionaal en lokaal niveau. Op basis van dat beeld heb je een over-
zicht van potentiele dadergroepen, zodat je kunt prioriteren. Op basis van die prioritering be-
gin je eigenlijk al aan de projectvoorbereiding. Projectvoorbereiding leidt dan vaak tot cell 
plan van aanpak en een onderzoeksvoorstel voor een opsporingsonderzoek en alle opspo-
ringsonderzoeken zijn dan weer input voor het volgende criminaliteitsbeeld. 

En een andere respondent van dat Kemteam zegt het volgende: 

1Jitgangspunt van de wetgever is dat er een strategieplan wordt vervaardigd 
waarin de hoofdlijnen van het beleid staan vermeld, waama men kan kiezen voor 

82 Op 21 oktober 1996 is het project Aanpak bedrijfsvoering informatiehuishouding en opleiding 
(ABRIO) ingesteld. Dit project heeft als doel om verbetering te brengen in de werkprocessen bij 
politic en openbaar ministerie. Onder de noemer ABRIO vallen de volgende projecten: stu-
ring/resultaat, kwaliteit werkprocessen, strafrechtsketen, opleidingen/certificeren, recherche en 
informatiehuishouding. Birmen het laatste deelproject, 'Recherche en informatiehuishouding', 
kurmen richtlijnen worden geplaatst m.b.t. de criminaliteitsbeelden die de politie wordt geacht. 
Om dat inzicht in de crirninaliteit te verkrijgen, is het nodig dat de politic informatie inwint, co-
ordineert, veredelt en analyseert. flat stelt hoge eisen aan de informatiehuishouding van politic. 
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Het is geen samenhangend beleid. Er was gewoon een beet zo van we moeten in die voorfa-
se niet al te wild aan de gang kunnen, dus dat gaan we reglementeren en dat doen we met 
verkennend onderzoek'. Er zit geen samenhang in naar criminaliteitsbeeld, naar projectvoor-
bereiding, het is geen logische nap. 



of projectvoorbereiding Of verkennend onderzoek. Maar aangezien verkennend 
onderZoek alleen mag worden verricht met een duidelijk omschreven doel, kan 
het allleen maar worden gebruikt als men ook een vraagstelling heeft die past bij 
de bevl oegdheid. In de praktijk wil dit zeggen dat men volgens de respondenten 
niet snel zal overgaan tot verkenn.end onderzoek. Respondenten kunnen zich de 
waardel  uitsluitend voorstellen wann.eer men een branche tegenkomt waarvan 

.1 nog net zoveel bekend is: 

Als je kijkt naar de doelstelling van verkennend onderzoek is het de strafvorderlijke bevoegd-
heid om de privacy van mensen te schenden en clan vooral van mensen die nog niet verdacht 
zijnF Dan lijkt dat heel mooi maar anderzijds kun je ook zeggen wanneer je vanuit ons vak 
kijkt, in heel veel gevallen, zeker in onze aandachtsgebieden namelijk Turkse georganiseerde 
crinilinaliteit en Oost-Europese georganiseerde criminaliteit is juist het vertrekpunt een ver-
denking jegens een persoon en wie er eventueel nog meer bij is betrokken. Daar is het ver-
kermend onderzoek niet voor bedacht, dan begin je eigenlijk aan de projectvoorbereiding en 
ook de opsporing, maar dan begin je rondom een verdachte en wie er allemaal omheen zit. 
En als je heel kritisch kijkt is in de meeste gevallen dat een heel effectief middel en kun je 
daarbij ook bevoegdheden gebruiken die je ook vvil gebruiken. (...) Als je het zo toepast is het 
Met een middel dat wij zeer frequent zullen toepassen, maar alleen maar as wij ergens te-
genaan lopen, waarvan je zegt van ja, wij zijn niet vanuit strafvordering al bezig met een 
vooronderzoek, er is nog geen verdenking, maar we hebben echt die groep van mensen waar 
wij iniets van weten, daar willen wij een branche-onderzoek in gaan toepassen, en dan kom je 
pasIbij de bevoegdheid van een verkennend onderzoek. 

De toepassingsmogelijkheden van verkennend onderzoek wordt door responden-
ten du

l
s als beperkt ingeschat. In het rechercheproces volgt de opsporing op het 

verkenn end onderzoek. Dit betekent dat het verkennend onderzoek moet resulte-
ren in tot personen herleidbare gegevens. Dat vvil dus zeggen dat men uiteinde-
lijk ko1 mt met concrete namen van verdachten tegen vvie een opsporingsonder- 
zoek zou kunnen worden opgestart. Om dit doel te bereiken heeft men de be-

. schiklcmg over beperkte middelen: het verzamelen en combineren van informatie 
uit ope1 n bronnen en politiebronnen en overige bevoegdheden voortvloeiend nit 
artikel 2 van de Politiewet. Juist bij die beperkte mogelijkheden ligt het zwaarte-
punt van de kritiek in het veld. Men vraagt zich af wat de bevoegdheid tot ver-
kennen1  d onderzoek nu kan toevoegen aan de reeds ter beschikking gestelde 
thoden1  in het rechercheproces. Een respondent van het Landelijk Parket stelt: 

1k Nand dat de waarde van verkennend onderzoek niet echt groot is, dat is mijn persoonlijke 
mening.(...) Wat je in feite mag doen is zo beperkt dat ik me afvraag of verwachte resultaten 
en mvestering of die verhouding positief te noemen kan zijn. 1k weet het niet, ik vind het een 
zeeri  beperkt middel. 

Een respondent van de CRI schetst de volgende situatie: 

Maar dat gaat dan bijvoorbeeld over woninginbrekers die elkaar met GSM's proberen te be-
reiken. Om dat in beeld te brengen heb je gewoon de tenaamstelling van dat 06-nurruner no-
dig' Nou dat mocht niet. En ja dat beperkt je natuurlijk. En dan vraag je je af, heeft het wel 
zin om verder te gaan. Kijk, ik praat niet over de bijzondere opsporingstechnieken, daar is de 
wet duidelijk in, daar gaat het niet om, maar gewoon over normale bevoegdheden. Als je de- 
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zelfde mogelijIcheid hebt als een normale burger bij wijze van spreken ja, dan houdt de 
meerwaarde een beetje op. 

De beperkte bevoegdheden zijn een probleem: met behulp van daarvan moet 
immers een ambitieus doel worden bereikt, namelijk tot personen herleidbare 
gegevens die bijdragen aan de voorbereiding van de opsporing. De bevoegdheid 
tot het doen van verkennend onderzoek levert echter volgens respondenten geen 
ruimere bevoegdheden op dan men bijvoorbeeld bij het vervaardigen van een 
criminaliteitsbeeld ter beschikking heeft. Hiervoor" is betoogd dat veelal reeds 
met behulp van een criminaliteitsbeeldanalyse het in verkennend onderzoek 
beoogde doel km warden verwezenlijkt. De motivatie tot het instellen van ver-
kennend onderzoek is dan ook niet erg groot. Bijzonder aandachtspunt daarbij 
vormt het grijze gebied tussen de eis die het opstarten van verkennend onderzoek 
volgens artikel 126gg rechtvaardigt, namelijk Jaanwijzingen% en de ondergrens 
van 'redelijk vermoeden' in artikel 132a, op grond waarvan men over kan gaan 
tot opsporing. In beide gevallen hoeft nog geen sprake te zijn van een concrete 
verdachte:" de 'aanwijzing' (artikel 126gg Sv) of het 'gerede vermoeden' (artikel 
132a Sv) van gepleegde dan wel nog te plegen is voldoende voor het opstarten 
van een verkennend- respectievelijk opsporingsonderzoek.' Essentieel verschil 
tussen beide artikelen is dat artikel 132a betrekking heeft op de opsporing betreft 
en men dus op grond van een 'redelijk vermoeden' de beschikking heeft over 
(ook bijzondere) opsporingsbevoegdheden. Men zou zich dan ook kunnen voor-
stellen dat men de fase van het verkennend onderzoek, indien mogelijk, ge-
woonweg overslaat en dat men direct een opsporingsonderzoek opstart. Ben res-
pondent van het Kemteam zegt in dit verband: 

Want als je namelijk in die verkennend onderzoekfase ook meer kan, dan heeft het meer-
waarde. En als dat niet kan en je komt al heel snel in de burnt van het redelijk vermoeden, 
dan sla je die hele fase gewoon over en kom je direct in het opsporingsonderzoek terecht. En 
dan heeft het verkennend onderzoek geen toegevoegde waarde. 

Een respondent van het Iandelijk Parket stelt: 

Toen ik recherche-officier was, het is wel een heel korte tijd geweest, maar een van de decre-
ten die ik daar heb doen uitgaan, 'decreten' tussen aanhalingstekens, is: geen verkennend 
onderzoek. 

Het verkermend onderzoek lijkt vooralsnog dus niet een middel dat veelvuldig zal 
worden toegepast. Enerzijds biedt het wetsartikel 126gg geen gond voor be-
voegdheden die Diet in een ander onderdeel van de voorfase van het recher-
cheproces al ter beschilcking staan. Bovendien is het geen noodzakelijk middel 
om de grens tussen de voorfase en de fase van opsporing te bereilcen: dit is al 

83 p. 63  
84 Buruma, Y., en P.C. Vegter, Buitengewone opsporingsmethoden, Studiepockets strafrecht nr. 34, 

Deventer: Tjeenk Willink, 1998. 
85 Natuurlijk is het wel zo dat het suafrechtelijk onderzoek zich doorgaans richt op een verdachte. 
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mogelijk op grond van een criminaliteitsbeeldanalyse. In de praktijk ervaren 
respondenten dus weinig stimulans om te kiezen voor verkennend onderzoek als 

Warmeer men wel besloten heeft tot verkennend onderzoek om uiteinde-
lijk concrete verdachten te identificeren, doet zich een ander probleem voor. 

5.2.2 Grens van verdenking 

Een thema dat door respondenten naar voren wordt gebracht hangt samen met 
1 het hierboven aangehaalde verschil tussen voorfase en opsporing. Bij responden- 

ten beIstaat de overtuiging dat wanneer in een verkennend onderzoek verdenkin-
gen jegI ens bepaalde personen zulke concrete vormen aarmemen dat sprake is van 
verdachten, de gegevens betreffende deze personen uit het dossier moeten wor-
den verwijderd." 

De, volgende fase is dan immers de opsporing en dit overschrijdt het doel van 
het verkennend onderzoek, namelijk de voorbereiding van de opsporing. In plaats 
daarvan moet een tactisch onderzoek op grond van artikel 132a worden opge-
start. pit is een mooie redenering, zo wordt immers zuiver en transparant omge- 
gaan m et de gegevens. Maar dat is alleen theorie. In de praktijk blijkt deze pro-

! cedure met zo eenvoudig. Tijdens verkennend onderzoek wordt immers informa-
1 tie verzameld omtrent 'verzamelingen van personen% Al eerder kwam aan de 

orde dm in de wettekst voor deze termin.ologie is gekozen om te kunnen vaststel-
len op wellce wijze de georganiseerde criminaliteit zich in de gedefinieerde groep 
heeft genesteld.' Dit betekent dat de informatie omtrent een bepaalde persoon 
nauw samenhangt met informatie rond andere personen. In de praktijk is het 
dus net zo gemakkelijk om uit deze netwerken van informatie, de informatie 
omtrent een verdachte te vervvijderen: 

Mar wat ik wel heb begrepen is dat als je informatie hebt verzameld over een verzameling 
van personen, dat is zo verweven met elkaar, dat je Met zomaar jets emit kan tillen en zeg-
gen, dat zet ik daar neer. Want daarmee blijft het wel relevant voor de groep die nog redelijk 
va i ag s maar nog geen verdachte is. 

Een andere respondent stelt: 

De grens van verdenking is snel overschreden en dan moet het uit het onderzoek genomen 
worden. In de wet is het prima omschreven maar in de praktijk is het lastig om met een ver-

. zamelmg van mensen aan de slag te gaan waarvan je zegt ik wil ze juist als totaal bekijken en 
om de twee tellen moet je er wat uit gaan halen omdat het eigenlijk een strafvorderlijk dos-
sier aan het worden is. En dan zie je het geheel ook niet. 

86 Uit navraag bij de Registratiekamer is gebleken dat zij deze opvatting niet deelt. Nergens is vast-
gelegd dat geen gegevens betreffende verdachten in een tijdelijk register mogen worden opgesla-
gen. Wel is het zo dat in de Wet Bijzondere Politieregisters is vastgelegd dat gegevens rond onver-
daChte personen maar beperkt bewaard mogen blijven, namelijk vier maanden. 

87 M.y.T., p. 49. 
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Het proces van verwijdering van de informatie orntrent een verdachte uit een 
tijdelijk register is niet alleen een lastig proces, het is ook een proces dat het suc-
ces van een verkennend onderzoek kan bedreigen. Door deze procedure kan men 
het zicht op de verzarneling van personen kwijtraken, terwill het verkennend 
onderzoek juist in het leven is geroepen om inzicht te verkrijgen in misdrijven die 
worden beraamd of gepleegd in gearganiseerd verband. In de praktijk kan de ver-
wlidering van de gegevens ten verdachte ten reden vormen om het verkennend 
onderzoek stop te zetten: 

En als jc een zwaar-verdachte als dossier emit hebt, kun je ook zeggen ja, ik ga vanuit dat 
verdachtedossier kijken en alles wat eromheen zit mag je dan ook best bekijken, want dat is 
dan de verdachte en contacten van de verdachte. Dus je ziet al heel snel, zeker in een verken-
nend onderzoek waarin je al snel zicht hebt op een verdachte, dat je gaat schorsen en dat je 
dan hetzelfde gaat doen maar dan vanuit een opsporingsonderzoek. 

Ook dit citaat illustreert de weerstand tegen verkennend onderzoek en het zoe-
ken naar wegen om het over te slaan of zo snel mogelijk te beeindigen. Een aan-
dachtspunt dat bij de beeindiging van een verkennend onderzoek interessant 
wordt is wat moet gebeuren met de restinformatie die na verwijdering van ten 
verdachte uit het tlidelijk register in het register achterbllift. Dit punt komt ver-
derop in dit hoofdstuk aan bod, bij de bespreking van problemen die samenhan-
gen met de verzameling en opslag van informatie. Hier wordt eerst een ander 
probleem aan de orde gesteld, namelijk de samenwerking met andere instanties. 

5.2.3 	Samenwerking met andere instanties 

Verkennend onderzoek kan niet anders dan in samenwerking en met behulp van 
informatie uit zeer diverse bronnen. Dit geldt vooral in marktscans, waarbij bran-
che-specifieke informatie een grote rol speelt. Op het gebied van financieel re-
chercheren bijvoorbeeld, legt de politie een lagere prioriteit omdat daarbij geen 
sprake is van een directe bedreiging van de samenleving. Bij de politic is het aan-
tal medewerkers dat op dit gebied ervaren en kundig is ook beperkt. De deskun-
digheid op dit gebied is vooral beschikbaar bij de FIOD. De HOD is echter niet 
snel geneigd mee te werken aan verkennend onderzoek. Een medewerker van de 
FIOD zegt hierover: 

Ads we het hebben over verkennend onderzoek volgens artikel 126gg, dan is de positie die wij 
innemen ook een beetje van 'verkennend onderzoek hebben wij nooit nodig gehad, want wij 
zitten in de hele keten van toezicht naar vervolging, daar spelen wij een rol als onderdeel van 
de belastingdienst'.(... ) Vanuit die toezicht-taak heb je heel veel mogelijkheden om informa-
tie te verzamelen en met die informatie iets te doen." En van daaruit via analyses tot onder-
zoeken te komen. Dus 126gg hebben wij eigenlijk niet nodig om die onderzoeken die wij zou- 

88 Uiteraard kunnen de grenzen van het toezicht niet onbeperkt worden opgerekt. Als een onder-
zoek zover is gevorderd dat er sprake is van (een) verdachte(n) in de zin van artikel 27 Sy, dient 
ook de HOD zich te houden aan de strafvorderlijke bepalingen. 
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den willen doen te doen, we zouden er ook alleen maar last van hebben als we daar onder 
zouden vallen, dus het komt ons eigenlijk ook wel goed uit als we daar niet onder vallen. 

De respondent doelt hier vooral op de mogelijkheid zelf een verkennend onder-
zoek in te stellen. Wel wordt aangegeven dat wordt meegewerkt aan aanvragen 
van inIformatie van buitenaf, wanneer dit past birmen het juridisch kader. Res-
pondenten van andere opsporingsdiensten melden echter dat de medewerldng 
van de FIOD nogal eens te wensen overlaat. Volgens de letter van de wet mogen 
die gegevens gebruikt worden waarop de Wet politieregisters van toepassing is. 
De gegevens die verzameld zijn in het kader van de controlefunctie van de FIOD 
en de gegevens van de Belastingdienst vallen niet onder de Wet politieregisters 
en zijn dus in principe niet beschikbaar. Gegevens die zijn verzameld vanuit de 
opspormgsfunctie van de FIOD mogen in principe wel bij verkennend onderzoek 
worden1 gebruikt. De respondenten melden echter grote problemen bij het ver- 

.. Icrugen van deze gegevens in de praktijk. 
Het bovenstaan.de illustreert dat samenwerking tussen opsporingsinstanties 

bij verkennend onderzoek niet altijd vanzelfsprekend tot stand komt. Het feit dat 
een multifunctionele aanpak noodzakelijk is vanwege een gebrek aan kennis en 

. ervarm . g 	specifieke gevallen doet hier niets aan af. Ook de uitwisseling van 
1 	i 	. m informatie s et zonder meer een gegeven, waarbij het net besproken voorbeeld 

van de FIOD zeker geen uitzondering vormt. Hieronder wordt dieper ingegaan op 
problem1 en die samenhangen met de verzameling en opslag van informatie. 

5.2.4 	Informatie: verzameling en opslag 

Het nieest fundamentele probleem dat door respondenten in de interviews aan 
de orde wordt gesteld, is dat Met iedereen precies weet over welke informatie 
men nu rechtens kan beschikken. In sommige onderzoeken is dat zelfs zodanig 

. onduidelijk dat het volgens de respondenten van personen afhangt welke infor- 
. mane nu wel en welke niet beschikbaar wordt gesteld. 

Ja, ik hoor ook verschillende verhalen van collega's. De den zegt van de officier heeft het wel 
goeflgekeurd om bepaalde bronnen te lcunnen raadplegen, bijvoorbeeld informatie van de 
FIOD kon de een wel gebruiken in verkennend onderzoek en de ander weer niet. 

Het verzamelen van de informatie is dus geen sinecure. In de eerste plaats is Met 
altijd duidelijk wie over welke gegevens beschikt. Gepleit wordt voor een soort 
landeliike database waarin bevoegde instanties kunnen nagaan Me waarmee 
bezig is. Voordeel van een dergelijk database is tweeledig. Enerzijds is dan 

1 
 duide-

lijk war men relevante informatie op kan vragen. Omgekeerd kunnen partijen 
zien welke instanties bezig zijn met welke onderzoeken zodat zij eventueel rele-
vante informatie door kunnen geven. Een respondent van de CRI geeft het vol-
gendei  voorbeeld: 

63 



64 

Een surveillanceauto zet een auto aan de kant waarvan een koplamp niet goed is. Ze trekken 
de gegevens na van de mensen die daar in zitten, en daar zitten mensen van onze doelgroep 
in, waarvan wij bijvoorbeeld niet wisten van he, die kent die andere persoon ook. Dus die 
kunnen interessante informatie bezitten voor opsporing. 

Indien duidelijk is waar relevante informatie beschilcbaar is, dan is het nog niet 
eenvoudig om deze informatie uit de systemen te destilleren. Respondenten erva-
ren in de praktijk grote problemen met de beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
de gegevens. Dit geldt met name voor de basisinformatiesystemen van de politie. 
Binnen korpsen wordt de informatie niet altijd op eenduidige wijze opgeslagen. 
Bovendien bestaan tussen korpsen grote verschillen in de verwerlcing en opslag in 
informatiesystemen. Informatie is volgens respondenten slecht toegankelijk en 
slecht bruikbaar. 

Be grootste problemen lagen op het gebied van de informatiehuishouding. Wij werken hier 
met verwijsindexen, VROS. Het is een landelijk dekkend systeem. Alle regio's doen daar aan 
mee, maar als je kijkt in de regio's, daar heb je redelijk autonome districten b.v. in Rotter-
dam. En zo'n districtschef zegt dan: ik bepaal zelf wel in welk systeem ik mijn onderzoek 
voer. En doet hij het in een ander systeem dan bijvoorbeeld het regionale systeem, dan mis je 
die informatie al. 

Het bovenstaande wordt overigens niet als een probleem gezien dat specifiek met 
verkennend onderzoek samenhangt. In ieder onderzoek komt men deze proble-
men tegen. Een probleem dat wel specifiek met verkennend onderzoek samen-
hangt is de overheveling van gegevens van het ene tlidelijk register naar het an-
dere. In de praktijk stuit dit op problemen, terwill een 'Well* register juist in-
formatie bevat die zeer bruikbaar zou kunnen zijn in andere verkennend onder-
zoeken. Een respondent van de CRI zegt hierover: 

Een hele hoop gegevens verzamel je ter voorbereiding van de opsporing: je hebt nog geen 
verdachte anders was je gewoon wel een onderzoek opgestart, dus je wil informatie verzarne-
len maar ook hele zachte of flinterinformatie wil je verzamelen en dat kom je juist vaak tegen 
in andere tijdelijke registers, per definitie niet in een Zwacri-register zou je zeggen. 

De oorzaak van dit probleem ligt in de aard van de wet: een tlidelijk register 
wordt aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak in een bepaald 
geval of in het kader van een verkennend onderzoek. De informatie in het regis-
ter mag ook alleen voor dat doel worden gebruikt. Dit betekent dus dat de ene 
opsporingsambtenaar in zijn onderzoek in principe geen gebruik kan maken van 
(potentieel zeer nuttige) informatie die door een andere opsporingsambtenaar in 
een ander opsporingsonderzoek wordt verzameld en in een Wel* register 
wordt opgeslagen. 

Niet alle ambtenaren met een opsporingstaak hebben trouwens zonder meet 
toegang tot de politieregisters. Aileen opsporingsambtenaren in dienst van pu-
bliekrechtelifre organisaties mogen CIE-gegevens ontvangen. Een bijzondere situa-
tie geldt bijvoorbeeld voor de uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen zoals het 
Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Medewerkers van SFB voeren dezelfde 



taak it als andere opsporingsambtenaren maar vallen onder een publiek deel 
van een privaatrechtelijke organisatie en mogen dus geen CIE-gegevens ontvan-
gen. 91 de toekomst (2002) worden de publiekrechtelijke delen van 0e uitvoe-
ringsinstellingen samengevoegd in een publiekrechtelijk deel en dan zullen de 
problemen vermoedelijk worden opgelost. Op dit moment zeggen de ambtenaren 
echter I behoorlijke hinder in hun werk te ondervinden. Het probleem kan tot op 
zekere hoogte worden opgelost door het sluiten van een convenant. In regionale 
interdisciplinaire fraudeteams (RIF's) waarin projectmatig werk wordt gedaan 
naar branches en fenomenen wordt in convenant tussen leden van het team 
vastgelegd wie tot welke informatie toegang heeft. In deze teams zijn politie en 
justitie vertegenwoordigd waardoor verzoeken om informatie geen problemen 
opleveren. Warmeer geen sprake is van een convenant zou het mogelijk zijn de 
gegevens op zaaksniveau op te vragen op grond van een bevel van de officier van 
justine. Dit is volgens de respondenten echter vooral een theoretische mogelijk-
heid: 

Noii, als het echt nodig is dat we die gegevens hebben kunnen we via de officier van justitie 
op zaalcsniveau informatie krijgen. Maar dat is natuurlijk een enorm lastige weg en niet voor 
elk ,wissewasje ga je die officier van justitie lastig vallen. Kijk zitten we in een convenantsitu-

1 atie waar politie of justitie zelf partner in is, ja, dan is het weer maldcelijk natuurlijk, want 
danl  is justitie zelf partner in het convenant en geldt de privacyregeling van het convenant, en 
dari kan je weer wel uitwisselen, maar in individuele zaken vinden we het gewoon heel lastig. 

Respondenten ondervinden in de dagelijkse praktijk hinder van het gegeven dat 
verkennl  end onderzoek geen titel biedt om het verstrekken van informatie af te 

. dvvmgen. Problemen doen zich vooral voor bij de houders van priveregisters. In 
de we Persoonsregistraties ligt immers nergens een plicht om mee te werken. 

He verkrijgen van gegevens is een lastige procedure. Vaak lukt het ook niet. Je ziet toch een 
verschuiving dat meer en meer, de grote instanties nog wel, maar dat meer en meer  instan- 

ties welgeren en verwijzen als je die informatie wilt hebben, kom maar met de rechter-
1 	. 	. corrunissans. In een concreet opsporingsonderzoek doe je dat misschien nog we!, maar vooral 

in de voorfase, waar nog helemaal geen sprake van een gerechtelijk vooronderzoek doe je dat 
niet. En daar zit ook het spanningsveld: hoe ver wil je als samenleving de privacybescherming 
later" gaan? 

Somniige respondenten ervaren bijvoorbeeld een moeheid tot samenwerkin.g bij 
hulpverleningsinstellingen die soms worden ingeschakeld bij onderzoeken naar 
mensenhandel of mensensmokkel. Deze instellingen verwachten voor de door 
hen gel  leverde informatie een tegenprestatie van de politie. Aangezien de politie 
echter een grotere geheimhoudingsplicht heeft ontstaat een onevenvvichtige rela-
tie die de informatie-uitwisseling niet bevordert. 

?die organisaties en instellingen zijn in de praktijk gebonden aan een scala 
van prl  ivacyregelingen. Dit gegeven en de huidige politieke en publieke aandacht 
voor de bescherming van de privacy maken dat respondenten nogal eens wat 
moeiteI moeten doen om de benodigde informatie van instellingen beschikbaar te 
krijgen. 
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In het kader van de criminaliteit mogen ze wel informatie geven, maar moeten zich dan zelf 
laten overtuigen wat het belang is. Dat is wel lastig, want dan moet je als politie gaan zeggen, 
ik heb een onderzoek dit en dit en dit is mijn verdachte. Instellingen mogen wel gegevens 
verstreklcen maar mogen zelf beslissen over het belang van het seven van de informatie. Ei-
genlijk meet je heel je onderzoek blootleggen am een derde, voordat hij zijn gegevens mag 
geven. Vanuit mijn opsporingsbenadering is daar de privacywetgeving te ver doorgeslagen. 
Nergens ligt een centraal opsporingsbelang dat mensen civielrechtelijk vrij pleit em die te 
verstrekken. 

Een respondent van het SFB formuleert het wat explicieter: 

Het bevordert de efficiency van opsporing niet, de hele privacywetgeving zoals die in elkaar 
zit. lk snap natuurlijk dat de privacy gewaarborgd moet voor iedereen, maar het werpt voor 
ons forse drempels op in onze effectieve, efficiente opsporing. 

Een andere respondent van het SFB voegt daaraan toe: 

En af en toe benaderen mensen privacy ook wel heel krampachtig. ledereen heeft het - ook in 
de politick' te pas en te onpas over privacy. Daar moet je heel goed mee om gaan, conform de 
regels, maar heb je een informatie- of een gespreksprobleem, het in contact treden met de re-
gistratiekamer geeft toch af en toe meer licht aan de horizon. (...) Dan is er een uitleg, er is 
allerlei jurisprudentie in allerlei arresten dat toch wel weer wat mogelijkheden verschaft. De 
mensen zijn erg krampachtig. Want ja, je wilt natuurlijk niet dat je zaak onderuit gaat. 

In de praktijk hangt het al dan niet verkrijgen van de gevraagde gegevens af van 
de bereidheid tot medewerking van andere registratiehouders. Dit gegeven kan 
het succes van een verkennend onderzoek becheigen. Uiteindelijk moet het ver-
kermend onderzoek resulteren in tot personen herleidbare gegevens op grond 
waarvan kan worden besloten tot concrete opsporingsonderzoeken en daarbij is 
informatie van andere registratiehouders absoluut noodzakelijk. De vraag die nu 
kan worden gesteld is of een dergelijke beperking van de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van de informatie een ontvvikkeling richting informele informatiever-
strelcking niet in de hand zal werken. Te denken valt daarbij aan uitwisseling van 
informatie tussen verschillende politiekorpsen en tussen de reguliere politie en 
bijzondere opsporingsdiensten, maar ook aan het verstreklcen van informatie aan 
de media. In het verleden zijn reeds publicaties verschenen die het vt56rkomen 
van dergelijke uitvvisseling bevestigen." De redenen voor deze informele ver-
strekking hoeven geen duistere te zijn. Eon van redenen die genoemd wordt is 
wel de relatieve onbekendheid met de precieze inhoud en strekking van de priva-
cyregelingen. Men wordt in het dagelijks handelen meer geleid door een vaag en 
algemeen besef van 'geheimhouding' en 'eigen geweten' dan door de regelge-
ving." Een andere reden die in de literatuur wordt aangetroffen is het feit dat 
politiemensen sterk de neiging hebben tot 'vvillen weten', ook waar niet perse 

89 L. Gunther Moor en A. van Ruth, Lekken of verstrekken? De infonnele informatie-uitwisseling tussen 
opsporingsinstanties en derden, Ubbergen: Tandem Felix, 1997, en E.M.Th. Beenakkers en 
M.Grapendaal, Lekken en lekkers. Ben verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie 
naar de pers, Den Haag: WODC, 1995. 

90 Zie L. Gunther Moor en A. van Ruth, p.266. 
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een nciodzaak tot het bezit van bepaalde kennis bestaat. Tenslotte wordt wel als 
reden ivermeld dat onder politiemensen een soort van 'ons kent ons' gevoel be-
staat. Een opsporingsambtenaar beschikt over het algemeen over een omvangrijk 
(sociaal) netwerk waarin zich personen bevinden die over allerlei (opsporings-
)instanl  ties verspreid zijn. Niet alleen wordt hier geduid op het bestaan van een 
'old-boy network' waarbinnen men bij elkaar terecht kan voor informatie. Even-
eens wordt melding gemaakt van de situatie dat informatie-uitwisselin.g tussen 
politieIfunctionarissen onderling doorgaans niet op veel problemen stuit aange-
zien Men elkaar 'als gelijken definieert die 'tot de onzen' behoren en waarmee 
men informatie kanimag uitwisselen'. 91  

In de interviews is deze mogelijke ontwikkeling aan de orde gekomen. Een res-
pondent van de CRI merkt op: 

Ik di enk het wel, en ilc druk me voorzichtig uit. (...) Een hoop regio's lopen op tegen onmoge-
lijkheden op het gebied van schoning en willen toch informatie houden. Ik denk dat we in 
sonunige gevallen steeds meer naar een zakboekcultuur teruggaan. En verstrelckingen, ja die 
bliji je gewoon houden. Men kent elkaar en zo, en er wordt gewoon over het werk en over de 
criminaliteit en over de voortgang van zaken gesproken, en dan niet altijd direct met het 
wetiboek in de hand, van kan dat. In ieder geval wordt er wel zorgvuldiger mee omgegaan 
danI in het verleden warmeer het gaat over niet-politiele instanties zoals verzekeringen, ban-
kenen dat soort zaken. Iedereen weet dat de verstrekking van informatie aan bepaalde eisen 
moet voldoen en dat daar ook beperkingen op liggen, dat is in mijn beleving iedereen wel 
goe ld duidelijk tussen de oren, van daar kan je geen informatie verstrekken anders dan. Bij 
politie-politie is dat weer een ander verhaal. 

Een respondent van het landelijk parket zegt: 

Ik ga er vanuit dat men in principe de wet op de letter volgt, maar er worden wel fouten ge-
ma&kt. Je kan Met alles onder de wet vangen. Het zakboekje van de verbalisant is nog steeds 
zijr zakboekje. En die ziet en combineert veel. Je moet ook niet alles willen regelen, anders 
blijft het zakboekje het zakboekje en dat is niet de bedoeling. Maar er zijn 'old boy networks'. 
Er zal altijd een gaatje blijven, maar volgens mij is dat Met echt kwaadaardig. 

De repondenten zijn het er over eens dat de huidige privacyvvetgeving het werk 
.. op zijn zachtst gezegd niet bevordert. Respondenten geven aan dat men in ieder 

geval creatiever wordt bij het bedenken van mogelijkheden om de benodigde 
informatie toch te verkrijgen. Dit kan tot informele uitwisseling leiden, maar ook 
tot het aftasten van de grenzen van de wettelijke mogelijkheden. Een respondent 
van del  FIOD beschrijft bijvoorbeeld een weg 'buitenom' om de benodigde infor-
matie te verkrijgen: hij wijst op de mogelijkheid om binnen een verkennend on-
derzoek een klein opsporingsonderzoek op te starten, de benodigde informatie te 
verkrijgen en op te slaan in politieregisters, waarna de informatie vrijkomt voor 
gebruik in verkennend onderzoek. Deze werkwijze, die de respondent uit eigen 

91 Zia. Gunther Moor en A, van Ruth, p.275. 
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ervaring heeft meegemaakt, kan geen beoogd gevolg zijn geweest van de wetge-
ver. Een respondent van het Kemtearn zegt daarover: 

Ja, hoe strakker het regime, hoe meer het informele circuit gaat werken, absoluut. Politie-
mensen hebben zo hun contacten en collega's onderling praten over zaken. (...) Politiemen-
sen zullen altijd hun eigen bronnen blijven houden. Ook met mensen van buiten de politie. 
Het heeft te rnaken met de beroepshouding van de politiemensen. 

Len van de als meest prangend ervaren aandachtspunten die door respondenten 
wordt genoemd is de vraag weLke procedure nu gevolgd moet warden voor de 
informatie die in het tijdelijk register achterblijft, na de verwijdering van de in-
formatie omtrent aangetroffen verdachten. De informatie die voldoet aan de 
criteria voor het register Zware Criminaliteit mag daar naar warden overgezet. De 
restinformatie die in het *tell* register achterblijft moet warden vemietigd 
nadat de strafrechtelijke afhandeling in hoogste instantie is afgerond. Of dit in 
de praktijk oak gebeurt is nog maar de vraag: 

Informatie die binnertkomt en die niet Zwacri-waardig is, die houdt hi) gewoon in zijn ach-
terhoofd, die schrijft hi) op in zijn mapje. 

Het instellen en navolgen van deze procedures is van belang voor zuiverheid en 
transparantie van de informatie en het verloop van het opsporingsonderzoek. Len 
onderzoek kan immers in de strafrechtelijke afhandeling 'klappen' als informatie 
met betrelcking tot die zaak op onrechtmatige wijze is verlcregen. Met de ver-
dachten verdwijnt echter bovendien informatie die voor het verdere verloop van 
het verkennend onderzoek relevant is. Len respondent van het Kemteam Noord-
en Oast-Nederland stelt: 

In pIaats dat je een onderscheid maakt tussen alle grijzen, zwarte en witte, moet je de zwarte 
er dan uittrekken, maar daardoor trek je ook een hoop informatie weg waardoor de sterkte 
van het verkennend onderzoek minder wordt. 

De identificatie van een verdachte betekent immers niet zonder meer dat het 
probleem ter analyse waarvan het verkennend onderzoek is opgestart volledig is 
blootgelegd. Dit geldt zeker bij de aanpak van georganiseerde misdaad gezien het 
feit dat verbanden en (hierarchische) structuren nogal eens wisselen. Met de 
verwijderen van de informatie omtrent de verdachte wordt oak een heleboel an-
dere informatie aan het tijdelijk register onttrokken waardoor onderzoek naar 
eventuele andere verdachten bemoeilijkt wordt. Op dit gebied speelt nog een 
ander probleem, namelijk welk deel van in verkennend onderzoek verzamelde 
informatie kan warden opgevraagd in het kader van een strafrechtelijke procedu-
re? Een respondent van het Landelijk Parket merkt op: 
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Hoe staat het nou met de controleerbaarheid van het onderzoek, want zowel de rechter als de 
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tel moet. Stelt u zich voor dat uit het rapport drie mogelijke onderzoeken voortvloeien, dat in 
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ke is geweest van opsporingsonderzoek of verkennend onderzoek, en hoe staat het ermee 
geef je dan daarmee de andere twee onderzoeken prijs? 

Met andere woorden: is alle informatie die verzameld is tijdens een verkennend 
onderzl  oek in de daarop volgende juridische procedure opvraagbaar of slechts dat 
deel dat betrekking heeft op de verdachte die terecht staat? Hiervoor is bij de wet 
mets geregeld, dit zal uit de jurisprudentie moeten blijken. Toch is het een vraag 
waaraal  n zorgvuldig aandacht moet worden besteed. Het is immers niet ondenk-
baar dIat op deze wijze lopende onderzoeken in gevaar kurmen worden gebracht. 

In zijn algemeenheid wordt het wetsartikel 126gg Sv gezien als een vooral ver-
krampI te reactie op van de Parlementaire Enquetecommissie van 'Traa. 

Er i een hele verandering ontstaan in het denken over hoe je met dit soort taakstellingen om 
moet gaan na Van Traa. De Wet BOB is daar een stapje in, maar het is veel meer geweest. Het 
heeft enerzijds te maken met de hele taak, wat kun je nou als politie, wat mag je wel, wat 
ma g je niet. Wanneer ben je in rede gerechtigd als politic om eens een volgende stap en on-
derzoekingen te gaan doen, daar moet je een aanleiding voor hebben, dat is de basisgedachte, 
ook van Van Traa, die geleid heeft tot verkennend onderzoek. Maar ook in privacy is er erg 
veel veranderd. 

Veel Van de aandachtspunten in het kader van het wetsartikel die in de inter-
views naar voren zijn gekomen, hebben betrekking de formulering van het arti-
kel zelf. Door de respondenten wordt gewezen op de 'grote ruimte tot eigen in-
terpretatie' en zoals sommigen het noemen de 'vaagheid' van de formulering. De 
wijze aarop het artikel is geformuleerd laat de personen in de praktijk op een 
aantal gebieden in het onzekere, zoals bijvoorbeeld waar de grens tussen de 
'aanwijzingen' van artikel 126gg en 'gerede vermoedens' van artikel 132 Sv moet 
worden getrokken. Deze ruimte voor eigen interpretatie staat in contrast met de 
gevolgen van het wetsartikel. 

Wat je ziet is dat het een heel mager artikel is met heel veel consequenties. TerwijI een hele- 
boel niet geregeld is. En dat was voor ons het grootste knelpunt, dat we verkennend onder- 
zoek moesten gaan doen, terwijl niemand exact wist wat verkennend onderzoek nu eigenlijk 

Vooralsnog is men in het veld dus niet laaiend enthousiast over verkenn.end on-
derzoel  k. Een respondent van de politie stelt dat de bereidheid tot verkennend 
onderzoek in de regio's gering is. Hij geeft aan dat dit vooral ook een gevolg is 
van d le manier van werken bij de politie. Bij de politie zit men veel meer op da-
dergrOepen dan op problemen, zo stelt hij, terwijl in verkennend onderzoek juist 
vanuit problemen naar dadergroepen wordt geredeneerd. Uitvoeren van verken-
nend Onderzoek betekent dus een totale omslag in de uitgangspunten van politi-
eel onIderzoek. 

Een andere reden voor het gebrek aan enthousiasme is de hiervoor al behan-
delde onbekendheid met het verkennend onderzoek in de praktijk: wat is ver-
kennend onderzoek nu eigenlijk, wat is precies toegestaan en wat levert het nu 

69 



feitelijk op? Gezien de resultaatgerichtheid van politie en justitie draagt de huidi-
ge onduidelijkheid niet bij aan de motivatie om over te gaan tot verkennend 
onderzoek. 

Toch schrijft men het nut van verken_nend onderzoek niet zonder meer af. De 
huidige wetgeving moet zich nog echt gaan zetten in de toekomst, zo wordt ge-
steld. Meer duidelijkheid over de grenzen van bevoegdheden zal ontstaan als een 
aantal zaken ook strafrechtelijk getoetst is. Bij deze ontwikkeling plaatst men 
echter ook kanttekeningen, gezien het fell dat op deze wijze de rechtsprekende 
macht in ruime mate invloed kan uitoefenen op de interpretatie van de wetge-
ving, hetgeen in de ogen van respondenten niet zonder meer een positieve ont-
wikkeling is. 

5.3 	Toekomst wetenschap 

In het proces van de formulering van het wetsontwerp voor de nieuwe wet BOB 
is de discussie niet beperkt gebleven tot de rol van de politie bij de bestrijding van 
(georganiseerde) criminaliteit. Ook de positie van de wetenschap is aan de orde 
gekomen. In navolging van de Parlementaire Enquetecommissie Van Traa werd 
immers de vraag gesteld of fenomeenonderzoek wel tot de taak van de politic 
gerekend moet worden. In de Memorie van Toelichting op dit wetsvoorstel wordt 
deze vraag beantwoord: fenomeenonderzoek behoort niet tot de taak van de poli-
tie voor zover dergelijk onderzoek algemeen sociologisch of (uitsluitend) weten-
schappelijk van aard zijn. 92  De activiteiten van de politic dienen uit overwegingen 
van efficiency en doelmatigheid meer gericht te zijn op strafrechtelijke opspo-
ringsactiviteiten. Het fenomeenonderzoek moet worden overgelaten aan de we-
tenschap. De respondenten bij de bijzondere opsporingsdiensten is dan ook naar 
hun visie op de rol van de wetenschap in de toekomst gevraagd. 

De respondenten maken op dit gebied een onderscheid: enerzijds wordt 
gesproken van de rol van de wetenschappelijk geschoolde onderzoeker zoals die 
intern bij de organisaties vorm krijgt, anderzijds de rol van wetenschappelijk 
onderzoekers in een exteme positie. Het criterium bij de beantwoording van de 
vraag of onderzoek zal worden uitbesteed aan de wetenschap of niet is dan de 
hoeveelheid en aard van de politie-informatie die zal worden gebruikt. 
Respondenten zien in ieder geval een ontwikkeling waarin steeds meer weten-
schappelijk geschoolde onderzoekers warden aangetrokken om binnen de orga-
nisatie, bij een afdeling advies en informatie en dergelijke, analyses uit te voeren 
op beschilcbare informatie. 

De rol van de wetenschap als exteme organisatie is volgens het merendeel van 
de gelnterviewden een rol in samenspel met de politie. Men ziet een belangrijke 
taak weggelegd voor criminologen. Het gaat dan niet om opsporingswerk dus om 
beantwoording van de vraag 'wat is er gebeurd' of 'wie heeft het gedaan', maar 

92 M.v.T. p.50 

70 



meer om de vraag naar achterliggende oorzaken van aangetroffen ongewenst 
gedrag. De resultaten van dergelijk onderzoek zouden een meer gerichte, preven-
tieve aanpak in de toekomst kunnen faciliteren. Voor een dergelijke preventieve 
aanpak zouden risico-analyses eveneens behulpzaam kurmen zijn. 

De rol van de wetenschap in de toekomst moet volgens de respondenten dan 
ook vooral worden gezien als een beleidsondersteunende. Daarbij kan worden 
gedacht aan de vervaardiging van criminele kaarten of criminaliteitsbeelden. Een 
anderel  vorm van onderzoek waaraan kan worden gedacht is de analyse van ai-1 
minaliteit op de langere termijn in de vorm van trendanalyse. Daarnaast kan de 
ontvvikkeling van methodieken van onderzoek, zoals een instrumentarium om 

1 crimmaliteitsbeeldanalyses uit te voeren. 
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de rol van de wetenschap vol-

gens de respondenten als gevolg van de nieuwe bepalingen niet wezenlijk zal 
veran

1
deren. De huidige en toekomstige input van de wetenschap wordt wel als 

 zeer nuttig ervaren, niet in de laatste plaats omdat het doen van dergelijk onder-
zoek 'e1 en vak apart' is. Een respondent van de CRI vat het als volgt samen: 

Aanvullend en belangrijk, je ontkomt er niet aan op bepaalde terreinen te monitoren en te 
scannen. Bijvoorbeeld geldstromen en dat soort zaken, waarvan je op je klompen kunt aan-
voelen 'hier Idopt jets niet'. Je hebt nog te weinig voor een verkennend onderzoek, maar dan 
zijn er best economische en politieke belangen om de wetenschap dit in samenwerking met 
de pi  olitie eens te laten uitzoeken. 1k denk dat het altijd een samenspel blijft. Het kan elkaar 
mooi aanvullen. 
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6 Bespreking 

Dit oriderzoek is gericht op het in kaart brengen van verschillende vormen van 
crimin.aliteitsonderzoek, varierend van verkennend onderzoek tot en met zuiver 
wetenIschappelijk onderzoek. Daarnaast is meer diepgaand aandacht besteed aan 
het velrkennend onderzoek, zoals dat een wettelijke basis heeft gekregen in arti-
kel 126gg van het Wetboek van Strafvordering, omdat uit de interviews juist 
rond het verkennend onderzoek de belangrijkste knelpunten naar voren kwa-
men. Door de vertegenwoordigers van de verschillende opsporingsdiensten die 
met de nieuwe wetgeving werken zijn forse bezwaren naar voren gebracht. In 
deze piloog wordt daarop nog kort nader ingegaan. 

Zoall  s in hoofdstuk twee aan de orde is gekomen, maakt het nieuwe artikel 
126ggl Sv onderdeel uit van een breder kader van maatregelen 93  dat is genomen 
naar aI anleiding van de crisis in de opsporing zoals die is geconstateerd door de 
Parlernentaire Enquetecommissie Van Traa. Aanleiding voor het instellen van de 
parlernentaire enquete was de opheffing van het eerste Interregionaal Recherche- 
team (IRT) als gevolg van het gebruik van een omstreden opsporingsmethode. In 

.1 het emdrapport 'Inzake opsporing' van de Enquetecommissie, dat in het voorjaar 
van 1996 het licht zag, spreekt deze commissie van een drievoudige crisis in de 
opsporing: ontbrekende normen, een met goed functionerende organisatie en 
problemen in de gezagsverhouding. De politie was bij de bestrijding van georga-
niseerde criminaliteit te veel de vrije teugel gelaten als gevolg waarvan een breed 
scala al an opsporingsmethoden was ontstaan. Een van de aanbevelingen van de 
Comriissie was de codificatie van die opsporingsmethoden om willekeurige aan-
wending van die methoden in de toekomst te kunnen voorkomen. 

In de Tweede Kamer is deze aanbeveling opgepakt door het indienen van het 
voorstel van Wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband 
met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden en vvijziging van enige ande-
re bepl  alingen (Wet BOB)." In deze wet zijn verschillende opsporingsmethoden 
gecodificeerd die in de praktijk reeds werden toegepast, zoals vormen van obser-
vatie, inkijken, het runnen van informanten en infiltratie. De wet voorziet in de 
behoel fte om meer grip te krijgen op de praktijk van de opsporing door politie en 
bijzondere opsporingsdiensten. Met de codificatie van de bijzondere opsporings-
methoden zijn ook de voorwaarden vastgelegd waaronder zij mogen worden 
toegepl  ast. Dat mag uitsluitend in de opsporingsfase. Dat vvil zeggen dat er niet 
alleexi sprake moet zijn van gerede vermoedens dat er een strafbaar feit is ge- 

93 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen paragraaf 2.3. 
94 Talc, P.J.P. (red), Bespiegelingen omtrent de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, Deventer: Gouda 

Quint i.s.m. Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1998. 
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pleegd, er moet ook sprake zijn van een verdachte, dat wil zeggen iemand ten 
aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld 
bestaat. De beslissing al dan niet over te gaan tot opsporing wanneer sprake is 
van een verdenking in de zin van artikel 27 Sv of Titel V Sv, dient te zijn gestoeld 
op objectief waarneembare omstandigheden en niet op vermoedens of de intultie 
van een politiefunctionaris. In de praktijk betekent dit dat men moet kurmen 
verantwoorden op grond van welke informatie men overgaat tot opsporing en 
waar deze informatie vandaan komt. De fase die in het rechercheproces aan deze 
opsporing vooraf gaat is bedoeld om deze informatie te verzamelen. Gezien het 
feit dat in deze fase nog geen verdenkingen jegens personen bestaan, is het niet 
toegestaan om (bijzondere) opsporingsmethoden toe te passen. 

Om de voorfase nader te reguleren is gekozen voor een nieuw type voorberei-
dend onderzoek dat aan de opsporing van georganiseerde misdaad vooraf gaat, 
namelijk het verkennend onderzoek. Doe van dit type onderzoek is het genere-
ren van tot personen herleidbare gegevens ter voorbereiding van de opsporing. 
Daarrnee wijkt dit type criminaliteitsonderzoek af van de andere vormen van 
onderzoek die aan de orde zijn gekomen. In ieder geval geldt dat in formele zin: 
er is toestemming van de officier van justitie nodig om het onderzoek te mogen 
instellen, en die is op zijn beurt gebonden aan tal van formele voorschriften. 
Maar ook in materiele zin. Waar fenomeenonderzoek en criminaliteitsbeeldon-
derzoek zich voomamelijk richten op kennisvergaring met betrekking tot ver-
schtjnselen en (abstracte) categorieen personen, gaat het in het verkennend onder-
zoek eerder om informatievergaring rond concrete individuen." Duidelijk is ge-
worden dat dit onderscheid in de praktijk van weinig belang wordt gevonden. 

Urn het doel van het verkennend onderzoek, namelijk het genereren gegevens 
op grond waarvan beslissingen kunnen worden genomen over het starten van 
opsporingsonderzoek, te bereiken heeft een opsporingsambtenaar uitsluitend de 
bevoegdheid om informatie te verzamelen uit open bronnen en politiebronnen en 
mag hij alleen die methoden toepassen die hem tilt hoofde van de gewone poli-
tietaak ter beschilddng staan. De regulering van het verkennend onderzoek blijft 
beperkt tot deze globale beschrijving van het doel van het onderzoek en de toege-
stane methoden om dit doel te bereiken. Wat er nu precies onder moet worden 
verstaan en welke methoden en informatiebronnen nu precies zijn toegestaan 
wordt niet nader omschreven. Dit leidt ertoe dat bij respondenten onduidelukheden 
bestaan, bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre stelselmatige observatie mag 
worden toegepast en of informatie van de FIOD mag worden gebruikt. De ondui-
delijkheden inzake toegestane methoden en procedures hebben tot gevolg dat de 
wijze waarop het verkennend onderzoek in de praktijk daadwerkelijk vorm Icrijgt 

95 Kenrnerkend voor het verkennend onderzoek is de dadergerichtheid (van Horen, 2000). In de 
regel zal verkennend onderzoek gestreefd worden mar de identificatie van concrete verdachten. 
flit is echter geen noodzaak voor net behalen van de doelstelling van een verkennend onderzoek. 
Het aantonen van een strafbaar feit, zonder dat een verdachte bekend is geworden, biedt immers 
voldoende grond om een opsporingsonderzoek op te starten. 
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sterk afhangt van personen. Het hangt onder meer af van de visie van de betref- 
1 	. fende officer van justitie en kan per verkennend onderzoek verschillen. 

Een1 goed voorbeeld van de bestaande verwarring is het volgende: een aantal 
.. gemterviewde opsporingsambtenaren is van mening dat, als zij tijdens een ver 

ri 	
- 

kenne l  d onderzoek zoveel aanwijzingen tegen een persoon vinden dat deze als 
'verda lchte' moet worden gekwalificeerd, de op die persoon betrekking hebbende 
gegevens uit het tijdelijke register moet worden verwijderd. Een vertegenwoordi- 

i ger van de Registratiekamer stelt echter dat deze visie onjuist is. Er bestaan geen 
gegevens over de gevolgen van dergelijke vormen van onhelderheid voor de strat- 

i 	.. vorderhike praktijk, maar duidelijk zal zijn dat het risico aanwezig is dat daar- 
door wl  aardevolle informatie verloren kan gaan. 

Dee verschillen tussen de verkenn.ende onderzoeken zijn opgemerkt. In haar 
onlangs" verschenen rapport 'Gegevensvergaring in de strafvordering' vermeldt 
de Commissie Mevis dat de indruk bestaat dat In praktijk verschillende soorten 
onderzoek voorkomen die onder de voorwaarden van verkennend onderzoek 
valler4 zonder dat daarop een goed zicht bestaat.' 97  Ben van de aanbevelingen 
van de Commissie is dan ook dat nader onderzoek wordt gedaan naar deze ver-
schillen, om te komen tot een scherpere afbakening van verkennend onderzoek." 

De mogelijkheden om die informatie te verIcrijgen die noodzakelijk is voor het 
behalen van de doelstelling zijn te beperkt. In het veld vinden zelfs bewegingen 
plaats om de fase van verkennend onderzoek helemaal te omzeilen. In hoofdstuk 
5 is het voorbeeld van de FIOD aan de orde gekomen, die het standpunt irmeemt 
vanuit de toezichtfunctie al over voldoende bevoegdheden te beschikken en der-
halve geen verkennend onderzoek behoeft uit te voeren. Een ander voorbeeld is 
dat de fase van verkermend onderzoek geheel overgeslagen wordt tot menin het 
grijze gebied van de grens tussen 'aanwijzingen' in artikel 126gg en 'gerede ver- 
moedens' in artikel 132a Sv heeft bereikt waarna men overgaat tot opsporing 

1.. waarbij men wel bijzondere opsporingsmethoden toe mag passen." 
Wann1 eer men dan tech tot verkennend onderzoek overgaat, dan probeert 

men deze fase tot een minimum te beperken. Na de identificatie van een ver-
i dachte Inivoorbeeld, stopt men het verkennend onderzoek en wordt het onder- 

zoek feite omgedraaid: vanuit die ene verdachte gaat men de verzameling van 
personl  en bekijken. Bijkomend voordeel vanuit het oogpunt van de politie is de 
mogeilijkheid van het toepassen van (bijzondere) opsporingsmethoden. 

En wanneer het echt niet anders kan, zijn er nog andere mogelijkheden om 
bumen de kaders van verkennend onderzoek de gewenste informatie te verkrij-
gen en gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden. Een voorbeeld dat 
is beh1andeld, is de mogelijkheid om parallel aan een verkennend onderzoek een 

1 
96 Commissie Mevis, Rapport Commissie Strafvorderkke gegevensvergaring in de informatiemaatschapprj, 

Ministerie van Justitie, mei 2001. 
97 Pa. 86 van het rapport van de Commissie. 
98 Idein. 
99 Verkennend onderzoek is niet altijd noodzalcelijk om een opsporingsonderzoek op te starten. 
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klein opsporingsonderzoek te starten, deze inforrnatie op te slaan in politieregis-
ters waarna de informatie vrijkomt die in het verkennend onderzoek kan worden 
gebruikt. 

Daarnaast bevestigt dit onderzoek het beeld dat reeds eerder uit andere on-
derzoeken naar voren is gekomen: Om de benodigde informatie te verkrligen 
zoeken opsporingsambtenaren mogelijkheden buiten de formele gang van zaken 
om. Zij maken daarbij gebruik van hun persoonlijke contacten birmen politiele, 
justitiele en externe organisaties. 

Al met al moet worden geconcludeerd dat, gezien de beperkte bevoegdheden die 
am verkennend onderzoek zijn verbonden, de respondenten dit type onderzoek 
een bescheiden rol toekennen. In de eerste plaats stellen zij de vraag of dit type 
onderzoek iets nieuws toevoegt aan het rechercheproces. In de praktijk Ilikt dit 
Diet het geval: veelal kan met criminaliteitsbeeldonderzoek het beoogde resul-
taat, narnelijk tot personen herleidbare gegevens, al worden bereikt. 

En mocht dat niet lukken, dan lijkt het nog niet zo eenvoudig om met de in 
het verkennend onderzoek toegekende bevoegdheden het beoogde resultaat te 
behalen. Om tot personen herleidbare gegevens te kunnen genereren is informa-
tie van andere organisaties en instellingen onontbeerlijk. Artikel 126gg biedt 
echter geen basis om het verstrekken van informatie af te dwingen. In de prak-
tijk hangt het al dan niet verlaligen van de benodigde informatie af van het be-
lang dat om informatie verzochte organisaties en instellingen aan een bepaald 
onderzoek toekennen. Am de politie is dan de taak de instellingen overtuigen 
van het belang dat bepaalde persoonsgerichte informatie betreffende een bepaald 
persoon boven tafel komt. Dit betekent dat, ondanks dat nog geen spralce is van 
een verdenking in de zin van artikel 27 Sv, de specifieke aard van een verdenking 
jegens een bepaald persoon am derden moet worden toegelicht. Dat km nadelige 
gevolgen hebben voor zowel een eventueel opsporingsonderzoek als voor die 
betreffende persoon. 

Overigens is op 1 september artikel 126gg uitgebreid met een tweede lid op 
grond waarvan de officier van justitie km bepalen dat bepaalde bij de wet inge-
stelde openbare registers ex artikel 9 lid 1 van de Wet Bescherming Persoonsge-
gevens met betrekking tot het onderzoek niet van toepassing 

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat de spanning tussen enerzijds een 
effectieve opsporing en anderzijds de privacybescherming van de burger, zeker 
als die nog geen verdachte is in de zin van het Wetboek van Strafvordering, die 
een oud dilemma is, zich, niet onverwacht, ook hier weer laat gelden. De effectie-
ve opsporing leidt tot de roep om uitbreiding van de bevoegdheden voor politie 
en justitie, de privacy juist tot een begrenzing van die bevoegdheden. Dit dilem-
ma roept discussies op zoals die ook op dit moment worden gevoerd: vertegen-
woordigers van politie en justitie menen dat de wetgever te strikt is geweest in 

100 TK 1998-1999, 26410, nr.1-2. 
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het to lekennen van bevoegdheden waardoor zij hun taak niet naar behoren kun-
nen vervullen. De wetgever meent van haar kant dat begrenzing noodzakelijk is 
van de aan de politie en justitie toegekende bevoegdheden. Deze terughoudend-
heid an de wetgever wordt door politie en justitie vooral in verband gebracht 
met dle IRT-affaire: omdat het daar is misgelopen, is de wetgever 'extra streng' 
gewee1 st. En ails reactie daarop wordt het verkennend onderzoek in de praktijk 
dan Weer nauwelijks gebruikt. Dit kan uiteraard weer tot gevolg hebben dat cri-
minaliteitsbeeldonderzoek en fenomeenstudies langzaam gaan 'opschuiven' in de 
richting van verkennend onderzoek — ze worden steeds concreter. Een ontvvikke-
ling die de wetgever apert met voor ogen heeft gestaan. Die heeft juist gekozen 
voor een nadrukkelijke scheiding, niet alleen waar het de aard van de onderzoe- 
ken betreft, maar ook waar het gaat om de vraag vvie die onderzoeken uitvoert 

.1 (polite versus wetenschap). 

Die splitsing blijkt in de praktijk ook al tot discussies te leiden. Een voorbeeld kan dit verdui-
delijken. Veel politieorganisaties hebben wetenschappers in dienst om onderzoek te verrich-
ten of besteden onderzoekvragen ult. In dergelijke gevallen wordt veelal, ook bij het vervaar-
digen van criminaliteitbeeldonderzoeken en fenomeenstudies gebruik gemaalct van 'gesloten' 
(politie-)bronnen, waarbij wetenschappers en politiemensen samenwerken. De in deze bron-
nen opgenomen persoonsgegevens worden niet gepubliceerd. Dit leidt ertoe dat er veelal twee 
rapporten worden vervaardigd van dergelijke onderzoeken, een 'uitgebreid' rapport met veel-
al Op personen herleidbare gegevens en een meer abstracte versie die voor publicatie is be-
stemd. Dergelijke onderzoeken lcurmen gewoonlijk niet als verkennend onderzoek worden 
gelcwalificeerd, zij dienen er primair toe om (de ontvvikkeling van) het criminaliteitsbeeld te 
schletsen dan wel een bepaald fenomeen nader te onderzoeken, maar er is soms, indirect, in-
formatie uit te destilleren die verwijst naar concrete strafbare feiten en / of verdachte perso-
nen

i  

Dit vdorbeeld laat zien dat er op dit terrein sprake is van tal van ontwikkelingen 
over de wenselijkheid waarvan trouwens, zowel binnen politie en justitie ails 
binnen de wetenschap, verschillend wordt gedacht. 

De neiging die in dit onderzoek is geconstateerd om het verkennend onderzoek 
terzijcie te schuiven heeft overigens een aantal belangrijke bezvvaren. In de eerste 
plaats lijkt de nieuwe wettelijke regeling wel erg snel als 'onbruikbaar' te worden 
afgedal  an. De vraag is of dat niet wat al te gemakkelijk gebeurt; zij maakt deel uit 
van en breder kader dat door de wetgever is ontvvikkeld ails reactie op de crisis 
in de 1opsporing die de Parlementaire Enquetecommissie beschreef. In een 

j 	
derge- 

1 lik geval lijkt het verstandig om voorlopig vanuit die systematiek aan de slag te 
gaan. Bovendien kan door het achterwege laten van verkennend onderzoek ook 
de zo gewenste jurisprudentie rond de vraagstukken van bevoegdheden en toe- 
pasbaarheid, waarover in de hoofdstukken 2 en 5 werd gesproken, niet ontstaan. 

Anderzijds kan men uiteraard moeilijk verlangen dat er onderzoeken worden 
ingesteld waarvan moet worden verwacht dat die structureel niet het gewenste 
resu1t 1aat opleveren. Een wettelijke opdracht om een bepaalde taak te verrichten 
moet mogelijk zijn en tot de gewenste resultaten (kunnen) leiden. Het breed 
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ervaren gevoel dat verkennend onderzoek geen wezenlijke bijdrage levert aan de 
verbetering van het rechercheproces betekent geen stimulans. Daarbij lijkt het er 
overigens op dat de geInterviewden soms een dubbele boodschap uitzenden. Aan 
de ene kant wordt geklaagd 'dat de politie er niets aan heeft omdat je hetzelfde 
kunt bereiken met de andere typen onderzoek', anderzijds wordt gesteld dat het 
verkennend onderzoek ineffectief is omdat 'de bevoegdheden onvoldoende zijn'. 
Dat nu is een merkwaardige tegenstelling die erop kan wijzen dat de ontwilcke-
lingen rond het verkennend onderzoek nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. 
In ieder geval is het van groot belang aandacht te besteden aan de in de praktijk 
gesignaleerde knelpunten. flat de wetgever daarvoor gevoelig is blijkt uit de aan 
het begin van dit hoofdstuk besproken wijzigingen. 

Maar er blijft wel een aantal belangrijke knelpunten over. In de eerste plaats de 
herkenning dat de huidige privacybescherming van een persoon bij verkennend 
onderzoek juist een averechtse werlcing kan hebben. Hier wordt gedoeld op het 
feit dat bescherming van de privacy door instellingen en organisaties ertoe kan 
leiden dat de politic de vermoedens jegens een bepaald persoon nader moet con-
cretiseren om die betroklcen instelling of organisatie te overtuigen van het belang 
dat gegevens moeten worden uitgewisseld. De voor de betreffende persoon stig-
matiserende effecten daargelaten (hij is immers 'zelfs' nog geen verdachte) bete-
kent dit dat zeer gevoelige opsporingsinformatie in handen komt van personen 
die niet bij de opsporing zijn betrokken. Dit laatste zou grote gevolgen kunnen 
hebben voor het succes van het betreffende en eventuele andere verkennende 
onderzoeken. Een tweede belangrijk knelpunt is van meer intern-organisato-
rische aard. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de bereidheid om ver-
kern-lend onderzoek te verrichten niet groot is. Inmiddels lijkt deze opinie zich 
redelijk te hebben vastgezet. Dat kan tot gevolg hebben dat er een soort vicieuze 
cirkel ontstaat waarin men steeds minder geneigd is om het verkennend onder-
zoek serieus te nemen. 

Een aandachtspunt van een heel andere aard is dat de uitvoering van verken-
nend onderzoek in handen is gegeven van uitsluitend opsporingsambtenaren. 
Het verkennend onderzoek omvat immers voomamelijk het verzamelen, opslaan, 
veredelen en analyseren van informatie, hetgeen typisch het werk is van mis-
daadanalisten. Gezien het feit dat deze analisten echter over het algemeen geen 
opsporingsambtenaar zijn, mogen zij geen verkennend onderzoek doen. Men kan 
zich afvragen of de gemiddelde opsporingsambtenaar wel over de specifieke me-
thodologische capaciteiten beschikt om verkennend onderzoek uit te voeren, dat 
uit haar aard meer om wetenschappelijke dan politiele deskundigheden vraagt. 
Maar wellicht is deze redenering te strikt en mag ervan worden uitgegaan dat 
misdaadanalisten, in opdracht van opsporingsambtenaren, ondersteunende acti-
viteiten ten behoeve van verkermend onderzoek mogen verrichten. 
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Tot sick: De constatering dat de feitelijke invulling van het wetsartikel sterk af-
hangt van personen is bepaald geen ondersteuning van de zo gewenste beginsel 
van rechtszekerheid. Daar komt nog bij dat als gevolg van de als onvoldoende 
ervaren1  regulering, politie en justitie in de praktijk juist hun eigen weg aan het 
zoeken1  zijn. Uiteindelijk worden zij immers afgerekend op behaalde resultaten: 
het aaril  tal succesvol afgeronde opsporingsonderzoeken. Op dit moment bestaat 
in het veld grote twijfel over de vraag of het verkenn.end onderzoek daarbij van 
groot nut zal zijn. Gezien de (nog) beperkte ervaring met verkennend onderzoek 
in de praktijk is het misschien nog te vroeg om deze vraag negatief te beam-
woorden. De toekomst zal dit uit moeten wijzen. 
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7 Samenvatting 

De laatste jaren bestaat bij politic en justitie steeds meer de behoefte aan een 
. 	. systemansermg van de kennis. Door het volgen van trends in crimin.aliteit en het 

verkrigen van meer inzicht in de achtergronden en verschijningsvormen van 
criminaliteit bestaat de mogelijkheid om een beter passend beleid te formuleren. 

In I de afgelopen jaren heeft deze tendens geleid tot een groei aan (soorten) 
onder lzoek bij politic en justitie: fenomeenonderzoek, branchedoorlichtingen, 
criminaliteitsbeelden, toepassingsgericht onderzoek, risicoanalyse, enzovoort. De 
verschillende benamingen die aan deze onderzoeken worden toegekend blijken 
tot verwarring te leiden. Wat men nu precies van de resultaten van de verschil-
lende ltypen onderzoek moet verwachten is niet altijd duidelijk. 

Een tweede bron van verwarring wordt gevormd door het feit dat in de ver-
schillende soorten onderzoek gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende onder-
zoekstechnieken. Soms wordt alleen een literatuur- of documentanalyse uitge-
voerd) soms wordt uitsluitend informatie uit politiesystemen geanalyseerd en in 
anderel  gevallen worden beide technieken gecombineerd. 

Het WODC heeft het IPIT gevraagd om het veld van het criminaliteitsonder-
zoek sI ystematisch in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht geweest op de 
beantyvoording van de volgende vragen: 

1. Welke soorten criminaliteitsonderzoek onderzoek kunnen in de praktijk wor-
den onderscheiden? 

2. Welke .bronnen zijn voor deze onderzoeken feitelijk toegankelijk en op welke 
wiize worden zij gebruikt? 

3. Welke beperkingen zijn er aan de toegankelijkheid van de bronnen opgelegd? 
4. Hole functioneert het verkennende onderzoek als bedoeld in artikel 126gg Sy 

. 	I in de praktijk? 

OnderZoeksopzet 

Na eenl  eerste iriventarisatie van de relevante onderzoeken in het onderzoeksveld 
.. miring min ring onderzoeken geselecteerd voor nadere analyse, aan de hand van de 

volgenI de pun.ten: 

— Opdrachtgevers / uitvoerders 
— aanleiding 
— aard en doe van het onderzoek 
— samenwerking / benaderde instanties 
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— (vvijze van) dataverzameling 
— bronnen (type, informativiteit, toegankellilcheid) 
— praktische bruikbaarheid, toepassing 

De eerste vraag, de vraag naar verschillende vormen van criminaliteitsonderzoek 
bij politie en justitie, is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. In de praktijk is 
een groot aantal onderzoeken te onderscheiden varierend van (het meest prak-
tisch georienteerde) opsporingsonderzoek tot zuiver wetenschappelijk onderzoek. 
Het opsporingsonderzoek is verder buiten beschouwing gelaten. Bij de overige 
onderzoeken moet in de eerste plaats een onderscheid worden gemaakt tussen 
het verkennend onderzoek zoals bedoeld in artikel 126gg Sv en het criminali-
teitsonderzoek dat vooral wat betreft de aard 'verkennend' is. Het verkennend 
onderzoek ex artikel 126gg Sv heeft sinds 1 februari 2000 een wettelijke basis 
gelcregen en dient een speciaal doe, waarover hieronder meer. Met deze laatste 
groep onderzoeken worden Her die onderzoeken bedoeld die 'inventariserend of 
'beschrlivend' van aard zijn en die een bepaald deelgebied van criminaliteit be-
schrijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan criminele lcaarten en fenomeenonder-
zoeken. 

Uiteindelijk zijn de volgende vormen van criminaliteitsonderzoek te ander-
scheiden: 

1. Verkennend onderzoek zoals bedoeld in artikel 126gg Sv; 
2. Fenomeenstudies uitgevoerd door onderzoekers (in dienst van) politie en 

justitie; 
3. Criminaliteitsbeelden uitgevoerd door commerciele onderzoeksbureaus; 
4. Criminaliteitsbeelden uitgevoerd door wetenschappelijke instituten. 

Er zijn twintig onderzoeken voor analyse geselecteerd die zijn ondergebracht in 
deze vier categorieen en vervolgens met elkaar vergeleken op bovenstaande pun-
ten. 

De eerste categoric vormt een bijzondere categorie omdat de wijze waarop in-
vulling wordt gegeven aan de verschillende onderdelen bij de wet is vastgelegd. 
Zo zijn de opdrachtgever (officier van Justitie), uitvoerder (opsporingsambte-
naar), aanleiding ('aanwlizingen dat binnen verzamelingen van personen mis-
drijven worden beraamd of gepleegd' ), aard en doel (beschrijving van bepaalde 
nader omschreven misdrijven met als doel de voorbereiding van de opsporing), 
dataverzameling (vergaren opslaan en analyseren van informatie, bronnen (open 
brormen of politiebronnen) bij wet- en regelgeving bepaald. 

De onderzoeken in de overige drie categorieen zijn vooral inventariserend van 
aard en hebben vaak een beleidsondersteunende functie. De fenomeenstudies 
bieden over het algemeen uitsluitend een beschrijving. De criminaliteitsbeelden 
door commerciele onderzoeksbureaus zijn vaak meer evaluatief van karakter, 
terwijl de criminaliteitsbeelden door wetenschappelijke instituten eerder gezocht 
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wordtlnaar een verklaring van aangetroffen criminaliteit. Een deel van deze laat-
ste groI ep onderzoeken heeft expliciet de verdieping van kermis tot doel. 

Dataverzameling, type bronnen en informativiteit 

De tweede vraag die in dit onderzoek centraal stond was de vraag welke bronnen 
1 nu feitelijk toegankelijk zijn voor criminaliteitsonderzoek en op welke wijze deze 

wordenl  gebruikt. 
Ui de analyse van de twintig onderzoeken blijkt dat niet een enkele wijze van 

dataverzameling de meest geeigende is voor onderzoek naar criminaliteit. In de 
onderzoeken wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve, zoals bijvoorbeeld 
analysl e van (politiele en justitiele) registratiesystemen, als kwalitatieve technie-
ken, zl oals bijvoorbeeld literatuurstudie of dossieranalyse. Daarbij kan worden 
gestel ld dat naarmate het onderzoek meer naar 'rechts' kan worden geplaatst in 
het spectrum tussen opsporingsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek, dat 
wil dus zeggen wanneer een onderzoek minder opsporings- en meer weten-
schapPelijk gericht is, gebruik wordt gemaakt van geavanceerdere kwantitatieve 
analyetechnieken. 

Gezl  ien de diversiteit in toegepaste methodologische technieken is het niet 
verwonl  derlijk dat bij de uitvoering van criminaliteitsonderzoek de informatiever-
zameling niet beperkt blijft tot een enkel type bron. Onderzoekers putten uit zeer 
diverseI brormen bij de beschrijving van criminaliteit: er is niet een enkel type 
bron an te wijzen als meest bruikbaar of meest informatief. In de praktijk van 
criminl  aliteitsonderzoek maakt men gebruik van zowel schriftelijke als mondelin-
ge brConen. Bovendien is gebruik gemaakt van open (o.a.. media, literatuur, 
interriet), half-open (o.a. Kamer van Koophandel) en gesloten bronnen (o.a. 
politiele en justitiele bronnen). 

Del  politiebronnen bleken voor de twintig geanalyseerde onderzoeken het 
meest informatief te zijn. Bij de beschrijving van de commune delicten werd het 
meest gebruik gemaakt van het herkenningsdienstsysteem HKS en de informatie 
uit ocIH basisprocessensystemen als BPS en X-POL. Voor criminaliteitsbeelden van 
zwaardere (georganiseerde) criminaliteit bleken de CIE-registers de meeste in-
formaItie te bevatten. Daarnaast waxen dossiers van (reeds afgeronde) opsorings-
onderzoeken, en interviews met experts informatief. In onderzoek naar slachtof-
ferlozel  delicten bieden schriftelijke bronnen in zeer beperkte mate inzicht. Aan 
deze delicten wordt door de politie vaak een veel lagere prioriteit toegekend, 
waardoor er sprake is van een groot dark number. Voor de beschrijving van 
slachtlofferloze delicten bleken interviews met experts veel informatiever. 

bronnen (open, maar tegen betaling) als het Kadaster en de Kamer 
van Koophandel bleken zeer bruikbare bronnen in criminaliteitsonderzoek. De 
volledig open bronnen, namelijk literatuur, berichtgeving in de media en het 
intern et bleken eveneens brormen die gedurende het hele traject van het onder-
zoek 11,7an nut konden zijn. 
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Gegevens van het CBS echter waren niet zonder meer bruikbaar, gezien het felt 
dat de CBS-wijken niet overeen komen met de politiewijken. Bovendien worden 
door het CBS leeftijdscategorieen gehanteerd waardoor de gegevens niet bruik-
baar zijn voor onderzoeken naar jeugdcriminaliteit. 

Beperkingen aan de toegankelijkheid van bronnen 

De derde onderzoeksvraag in dit onderzoek had betrekking op de toegankellik-
heid vande in criminaliteitsonderzoek gebruikte bronnen. 

Aangezien alle in deze studie geanalyseerde onderzoeken zijn uitgevoerd in 
opdracht van justitie eniof politie, ondervonden de betreffende onderzoekers wei-
nig moeilijlcheden ondanks de vertrouwelijkheid van de gegevens. Het begrip 
toegankellikheid is in de onderhavige studie dan ook verruimd en ook opgevat 
als de moeite die men zich moest getroosten om de juiste informatie uit de bron-
nen te destilleren en om de betrouwbaarheid en de geldigheid van de verkregen 
informatie te maximaliseren. Problemen met betrekking tot de informatiebron-
nen bleken zich namelijk vooral op deze gebieden toe te spitsen. 

Allereerst moet rekening worden gehouden met registratie-effecten, dat wil 
zeggen dat het aantal aangiftes niet het werkelijke aantal delicten representeert 
vanwege een groot dark number aan gepleegde delicten en variaties in de mate 
van aandacht die aan een delict wordt besteed vanwege gestelde prioriteiten. De 
informatie boet daamaast in aan betrouwbaarheid en geldigheid vanwege een 
gebrek aan standaardisatie tussen en binnen korpsen in de opslag van gegevens. 
Bovendien betekent het feit dat de politiele en justitiele informatie veelal niet is 
verzameld met het oog op toekomstig wetenschappelijk onderzoek, dat vaak 
intensieve 'omcodering' van bijvoorbeeld delictcategorieen en -decmities nood-
zakelijk is. 

Verkennend onderzoek volgens artikel 126gg 

Gezien het felt dat in de onderzoeksperiode al een half jaar is gewerkt onder de 
nieuwe wet BOB en in veel gevallen al langer in de geest van deze wetgeving, 
heeft een aantal diepte-interviews plaatsgevonden met centrthe figuren in (bij-
zondere) opsporingsdiensten. Onderwerp van gesprek was in de eerste plaats de 
praktijk van het verkennend onderzoek. Bovendien is aandacht geschonken aan 
de toekomst van de wetenschap, aangezien de wetgever in de Memorie van Toe-
lichting op het wetsvoorstel BOB heeft bepaald dat fenomeenonderzoek geen 
taak is van de politic. Voor zover fenomeenonderzoek salgemeen sociologisch of 
(uitsluitend) wetenschappelijk van aard is', is dat onderzoek veel meer een taak 
van de wetenschap, aldus de wetgever. 

Net verkennend onderzoek blijkt in de praktijk op veel meer problemen te 
stuiten dan aanyankellik was voorzien. Problemen die door respondenten aan de 
orde worden gesteld hebben vooral betrekking op bevoegdheden en procedures 
die moeten worden gevolgd en op de wijze waarop informatie moet worden ver- 
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zamerd en opgeslagen. Daarnaast ondervinden respondenten moeilijkheden die 
samenhangen met het bereiken van de grens van verdenking en het samenwer- 
ken met andere instanties. De precieze achtergronden van deze problemen zijn 
zodarug complex dat het niet mogelijk is om ze op een heldere vvijze in deze sa-

1 menvatting in het kort weer te geven. Voor de uitwerkin.g van deze achtergron- 
den vel  rwijzen wij u dan ook naar hoofdstuk vijf van dit rapport. 

Del  positie van de wetenschap zien de respondenten in de toekomst niet fun-
damenI teel veranderen. De wetenschap zal in het criminaliteitsonderzoek volgens 
responl  denten een belangrijke rol blijven spelen. Deze rol zal dan vooral een aan- 
vullenl de rol zijn: daar waar politie en justitie met over voldoende tijd of de juiste 

.1 kenrus en vaardigheden beschikt om (diepte-) onderzoek te doen, zien respon- 
denten een plaats voor de wetenschap. Concreet kan dan gedacht worden aan 
bijvoolrbeeld trendanalyse, risicoanalyse, maar ook bij het opstellen van beelden 
van criminaliteit. 
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Opsporingsonderzoek 	Fenomeenonderzoek 	Fenomeenonderzoek 	Criminaliteitsbeeld 

Grondslag 	Art. I32a SV 	Art. 126gg Sv 	Vrij domein / 	Vrij domein / 
1 
I 	 Art. 2 Pw  1993 	Art. 2 Pw 1993  

Doe! 	 Opsporen van de 	Voorbereiding van 	Opbouw informa- 	Opbouw informa- 
vermoedelijke dader 	de opsporing 	tiepositie (pro- 	tiepositie (pro- 

bleemgericht) 	bleemgericht)  
Wie is bevoegd? 	Onder leiding van 	Op bevel van OvJ 	Op verzoek van 	Op verzoek van 

OvJ 	 OM, korpschef of 	OM, korpschef of 
korpsbeheerder 	korpsbeheerder 

In elk geval 	Redelyk vermoeden dat Aanwijzingen dat er Wanneer behoefte 	Wanneer behoefte 
er een strafbaar feit 	in georganiseerd 	bestaat aan ken- 	bestaat aan ken- 
is begaan of dat er in verband ernstige 	nisvermeerdering 	nisvermeerdering 
georganiseerd ver- 	misdrijven worden of -verdieping 	of -verdieping 
band ernstige mis- 	beraamd of ge- 
drijven worden 	pleegd 
beraamd of gepleegd  

Wie voert uit? 	Opsporingsambte- 	Opsporingsambte- 	Wetenschappelijke Wetenschappelijke 
naar 	 naar 	 instelling of onder- instelling of onder- 

zoekbureau (in 	zoekbureau (in 
samenwerking met samenwerking met 
politie) 	 politie)  

Toepasiling 	 J a 	 Nee 	 Nee 	 Nee 
dwangmiddelen  
ToepasSing byzon- 	Ja 	 Nee 	 Nee 	 Nee 
dere opsporingme- 
thoden 
Gebruik bronnen 	Open, halfgesloten 	Open en halfgeslo- Open en halfgeslo- Open en halfgeslo- 

en gesloten 	ten politiebronnen 	ten politiebronnen 	ten  politiebronnen  
Aard van het 	Materiele waar- 	Voorbereiding 	Analyse en be- 	Analyse en be- 

1 
onderzoek 	heidsvinding 	opsporing 	schrijving van 	schrijving van 

(dadergericht) 	(dadergericht) 	verschijnsel 	verschijnsel en 
(probleemgericht) 	verklaring brede 

patronen 
Plaats in beleids- 	Operationeel 	Pre-operationeel 	Beleidsvoorberei- 	Beleidsvoorberei- 
proces  I 	 ding 	 ding  en -evaluatie 
Operatiloneel- 	Volledig 	Gering 	Afwezig 	Afwezig 
tactische bruik- , 
baarheid 
Strategische 	 Laag 	 Gering 	Gering 	 Hoog 
bruikbaarheid  
Acceptcitie in de 	Hoog 	 Gering 	Algemeen 	Algemeen 
praktyl< 

Bijiage I: Schematisch overzicht van de 
belangrijkste onderzoekresultaten 
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5. lOnderzoeksontwerp 

2.1 	Domein 	 eenheden, variabelen, aandachtspunten (ook be- 
handelde periode aangeven) 

2.2 	Onderzoekselementen, 	benoeming begrippen, indicatoren/operationele 
begrippen (onderzochte va- 	definities, aantal/soort onderzochte eigenschappen. 
riabelen) 

2.3 	theoretisch/ 	Analytisch wel / met 
kader 	 aard theorie 

conceptueel kader 
2.4 	Onderzoekstype 	 explorerend,beschrijvend, verklarend, toetsend, 

ontwerpend, wetenschappelijk/ toegepast (ook 
inhoudelijk, benaming auteurs en hun conceptie) 
kwalitatief / kwantitatief 

2.5 	Waarnemingsmethoden 	meetinstrumenten gebniikt / ontwikkeld 
en dataverzameling 

2.6 	Steekproef 	(omvang 	en aard onderzochte elementen en waar mogelijk 
basis voor de selectie van aantal cases (een, enkele, veel) 
de cases) 

1. Administratieve gegevens 

1.1 	In! 	stantie( s)  
1.2 	1Soort uitvoerders 	 wet. onderzoekers, 

samenwerking politie/wetenschap, politie / justi-
tiemedewerkers (weergeven evt. interpretatie) 

1.3 	Auteur (s) 	 namen 
1.4 	1,0pdrachtgever 	 ja / nee, soort opdrachtgever 
1.5 	!Jaar publicatie 
1.6 !Benaming 	type 	onder- 

zoek door auteurs zelf 
1.7 	Onderwerp globaal 	niet titel maar onderwerp 
1.8 	Doel 	(wel/niet 	expliciet kennisvermeerdering, 	ontwikkeling 	instrument, 

ldoor auteurs aangegeven: procesevaluatie, effectevaluatie, 	(zoveel mogelijk 
,zo niet interpretatie) 	inhoudelijk weergeven) 

1.9 	!Probleemstelling 	ook indien niet expliciet / evt. onderzoeksvragen 
1.10 !Evt. Aanleiding 

Bijl ine II: Analyseschema 

Analyseschema criminaliteitsonderzoek 
(Titel onderzoek invullen) 
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3. 	Bronrten 

3.1 	Aard broxuten 	 politiebronnen 
ambtelijke bronnen 
bestuurlijke bronnen 
financiele bronnen 
deskundigen 
etc. 

3.2 	Benaderde instanties 
3.3 	Openbaarheid 	bronnen/ open, half-open of gesloten bronnen 

procedures 
3.4 	Toegangsproblemen 	juridische en praktische beperk ngen 

35 Wijze waarop 	bronnen 
zijn gebruikt 

3.6 	Evaluatie 	brongebruik Wordt aandacht besteed aan beperkingen van de 
(controleerbaarheid) 	bronnen? 

3.7 	Informativiteit / generali- 	In hoeverre gelden de resultaten voor een groter 
seerbaarheid 	 domein. 

	

4. 	Eindresultaten 

	

4.1 	Eindconclusies 	 korte meer informatieve weergave eindresultaten 

	

4.3 	Doelgroep 	 citeren indien expliciet vermeld, anders interprete- 
ren 

	

4.4 	Aard publicatie 	 rapport( age), proefschrift, boek, artikel 
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Bipage III: Korte inhoud geanalyseerde 
onderzoeken 

1. Verkennend onderzoek zoals bedoeld in artikel 126gg Sv.: 

a.  

b.  

onderzoek naar verwevenheid van Turkse georganiseerde criminaliteit 
met Turkse politiek in Nederland (Kernteam Noord en Oost Nederland) 

In het kort ging het bier om onderzoek naar de mate waar binnen Turkse 
georganiseerde criminaliteit sprake is van raakvlakken met de Turkse po-
litiek in Nederland. Daarbij is niet uitsluitend gekeken naar Turkse poli-
tieke groeperingen. De Turkse politieke organisaties zijn namelijk sterk 
ingebed in allerlei sociale en culturele verenigingen in Nederland. Fun-
damentalisme wordt buiten beschouvving_gehouden als politieke stro-
ming. In het onderzoek richt men zich op de volgende groepen: 

I. PKK 
II. DHKP-C 
III. MAP (Grijze wolven) 

Deel I is afgerond, deel II is men nu aan het afronden en dan moet be- 
zien worden of over de derde groep nog wat geschreven moet worden. 
Resultaat van deel I zijn in ieder geval tot personen herleidbare gegevens. 

onderzoek naar aan Joegoslaven gerelateerde criminaliteit in Nederland 
(CRI) 

Het onderzoek richt zich de mate waarin personen met een Joegoslavi-
sche afkomst in Nederland zich bezig houden met (georganiseerde) cri-
minaliteit. Daarbij was de doelstelling drieledig: 

I. aanleg van een database; 
II. inzicht in de mate van doorgroei van criminelen; 
III. aanleveren van gegevens voor concrete opsporing. 

In eerste instantie is men bij de beoordeling van aangetroffen criminali-
teit uitgegaan van de EU-criteria voor georganiseerde criminaliteit. Daar-
bij werden echter zodanig weinig resultaten behaald dat men besloten 
heeft de lat lager te leggen en los van de EU-criteria na te gaan of aan 
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verdachten lid van een criminele organisatie ten taste kon worden ge-
legd. Dit Week niet het geval. Aan het eind van het onderzoek is het laat-
ste doel dan ook niet gehaald en luidt de aanbeveling van de onderzoe-
kers het stopzetten van het verkennend onderzoek. 

C. Duplo: onderzoek naar de overdracht tangs illegale van afval door Duitse 
sorteerinrichtingen aan Duitse en Nederlandse afvalhandelaren (Kern-
team Zware Milieucriminaliteit) 

Over heel Nederland werden lokaal problemen gemeld met illegale op-
slag van kunststofafval. Het afval werd bij particulieren met beschikbare 
ruimte (by. boeren) geplaatst. Later zou dit afval worden verwijderd en 
zou betaling volgen. Het afval werd vervolgens niet meer opgehaald, 
noch ontvingen de particulieren de in het vooruitzicht gestelde betaling. 
Na een landelijke scan waaruit bleek dat het fenomeen een landelijk 
probleem was, is besloten tot de formatie van een multidisciplinair team 
voor een verkennend onderzoek. Het onderzoek richtte zich naar de mate 
waarin Wegale handel en opslag in problematische kunststofafval zich 
voordeed. 

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot tot personen herleidbare 
gegevens waarna aan verdachten lid van een criminele organisatie ten 
taste kon worden gelegd. 

d. onderzoek naar criminaliteit in de transportsector (Politie IJs selland) 

Het onderzoek is een strategische analyse van het beroepsgoederenver-
voer over de weg in de regio Usselland. Daarbij richtte men zich op de 
kleine transportondememing. Doel van het onderzoek was het inzichte-
lijk maken van de risico's in deze branche onder meer zodat een doelma-
tig controle en/of opsporingsprogramma ontwildceld kan worden. De be-
doeling was een instrument te ontvvikkelen om te kunnen beoordelen of 
een transportonderneming in aanmerldng komt voor controle. Boven-
dien wilde men inzicht in de transport- en goederen bewegingen en wil-
de men bepalen wellce transportondememingen bij criminaliteit betrok-
ken zijn en zouden kunnen worden. 

2. Criminaliteitsbeelden en fenomeen-achtige studies uitgevoerd door (onderzoekers in 
dienst van) politie en justitie: 

a. Laatste ronde: horeca en criminaliteit in Friesland (Expertisecentrum Di-
visie Criminaliteitsbeheersing Politic Friesland) 



b. 

C. 

d. 

Het onderzoek heeft tot doel in.zicht te verkrijgen in de aard en omvang 
van criminaliteit in de horeca in Friesland. Het is vooral gericht op ken-
nisvermeerdering en inventarisatie. Onderwerpen die achtereenvolgens 
aan de orde komen zijn de mate van betrokkenheid van crirninele orga-
nisaties bij voorkomen van drugs, prostitutie en vrouwenhandel, heling, 
overlast, geweld en vuurwapens, protectie en afpersing, exploitatie van 
gokautomaten en financiering en fraude in de horeca. 

Gevangen in een droomwereld: mensenhandel in relatie tot prostitutie in 
de regio Utrecht (Politie Utrecht) 

Basis van het onderzoek is het testen en ontwikkelen van een nieuwe 
methode van onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, namelijk de 
marktscan. Inhoudelijk is het toegespitst op mensenhandel in relatie tot 
prostitutie. De studie is een nulmeting van jeugdprostitutie en mensen-
handel in de regio Utrecht. Kenmerken van slachtoffers komen aan bod, 
alsmede modus operandi. Het rapport bevat een algemeen landelijk beeld 
met betrekking tot prostitutie en grensoverschrijdende mensenhan.del en 
daarna een onderzoek naar de situatie in de regio Utrecht. Het onderzoek 
biedt vooral een overzicht van de huidige situatie. 

Criminaliteitskaart Haaglanden: trendanalyse 1994-1998 (Informatie 
Knooppun.t politie Haaglanden) 

In deze studie wordt een overzicht gegevenvan de aard, omvang en 
trendmatige ontvvikkeling van de prioritaire delicten in de regio Haag-
landen over de periode 1994-1998. Bovendien wordt een profiel geschetst 
van in de regio aangehouden verdachten en wordt een slachtofferprofiel 
gegeven van de inwoners van de regio. 

Oost-Europese georganiseerde misdaad: een bedreiging voor Nederland? 
(Kemteam Noord en Oost Nederland) 

De studie biedt een overzicht van de aard en omvang van de Oost-
Europese georganiseerde criminaliteit in Nederland en de aard en om-
yang van een mogelijke dreiging van georganiseerde criminaliteit. Meer 
precies wordt gekeken naar de omvang van het financieel-economische 
verkeer tussen Nederland en de voormalige Sovjet-Unie en in welke mate 
Oost-Europese georganiseerde misdaad gebruik heeft gemaakt van dat 
verkeer. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre de integriteit van pu-
blieke en private in.stellingen in Nederland zijn aangetast of aangetast 
kunnen worden. 
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e. Nederlandse onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit (CRI) 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een onderzoek in opdracht 
van de Europese Raad naar de mate van voorkomen van georganiseerde 
criminaliteit. In het onderzoek wordt gekeken in welke landen men ope-
reert en of men daarbij gebruilc maakt van corruptie van het gewone be-
drijfsleven, van geweld, intimidatie, of witwassen en wat voor structuur 
de crirninele groep in kwestie heeft. De hier geanalyseerde rapportage be-
treft de Nederlandse situatie op deze deelonderwerpen 

3. Criminalitensbeelden uitgevoerd door commerciele onderzoeksbureaus: 

a. Jeugdcriminaliteit Amsterdam. Metingen 1996 & 1997 t.b.v. beleid Jeugd 
en Veiligheid (Van Dijk, Soomeren en partners) 

De rapportage schetst een beeld van de aangetroffen jeugdcriminaliteit in 
Amsterdam in de periode 1996/1997. In het rapport wordt aandacht be-
steed aan de verschillende delictsoorten, en wil met name inzicht ver-
schaffen in de omvang en kenmerken van verschillende groepen daders. 

b./c. Criminaliteitsbeeldanalyse milieu met de tafel van 11, toegepast in poli-
tieregio's Friesland en Midden- en West Brabant (Compliance Methodo-
logy Consultants) 

De rapporten geven ieder een overzicht van de voorkomende milieucri-
minaliteit in e'en van de regio's Friesland en Midden- en West-Brabant. 
De analyse is uitgevoerd met behulp van de methodiek van de 'Berede-
neerde Waarheid' en daarbirmen de tale! van 11. Deze methodiek biedt 
de mogelijkheid om slachtofferloze delicten te meten. Verschillende 
deelgebieden zijn bekeken, namelijk, de afvalbranche, transport, chetni-
sche industrie en groene wetgeving (o.a. stroperij). 

d. Binnenstad Breda Bekeken. Een BPS-analyse over de periode 1996-1998 
(Advies- en onderzoeksgroep Beke) 

In dit onderzoek worden de verschillende vormen van voorkomende cri-
minaliteit in de binnenstad van Breda bekeken. Daarbij is de birmenstad 
opgesplitst in deelgebieden. Het rapport geeft een beeld van de aard en 
omvang van de criminaliteit en geeft inzicht in de getroffen maatregelen. 
Waar mogelijk worden conclusies getrokken over de effectiviteit van ge-
troffen maatregelen. 



e. 

4. Criniinaliteitsbeelden uitgevoerd door wetenschappelijke instituten: 

a.  

b.  

C. 

d. 

Jeugdcriminaliteit in de gemeenten van de regio Zuid-Holland-Zuid 
(B&A-groep) 

De rapportage geeft een overzicht van voorkomende vormen van jeugd-
criminaliteit in de (WGR- ) regio Zuid-Holland-Zuid. 

Opsporing synthetische drugs (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Globaal gesteld geeft de rapportage een overzicht van de opsporing van 
synthetische drugs in Nederland. De rapportage geeft een overzicht van 
het effect van opsporing op inbeslagnames en een beeld van beschikbare 
kennis omtrent synthetische drugs. Daarbij gaan de onderzoekers nader 
in op het aantal opsporingsonderzoeken, het verloop en de resultaten van 
die onderzoeken. Ook is sprake van procesevaluatie, dat vvil zeggen dat 
men aandacht besteedt aan de wijze waarop die onderzoeken worden 
uitgevoerd. 

Dossier TCR. Tien jaar schone schijn (WODC) 

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van illegale activiteiten 
van het bedrijf Tanker Cleaning Rotterdam (TCR- zaak). Aan de hand 
van deze casus wordt een overzicht geboden van (nieuwe) verschijnings-
vormen van milieucriminaliteit en de risico's met betrekking tot de be-
staande (milieu)wetgeving. Daarnaast wordt aan.dacht besteed aan de 
zwakke punten van de organisatie en werkwijze van het handhavings-
netwerk. 

Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit 
(Universiteit Twente / IPIT) 

In deze een dissertatie wordt een overzicht gegeven van de kenmerken 
van daders van woninginbraken. Uitgaande van deze kenmerken en met 
behulp van de rationele keuze-benadering wordt een verldaring geboden 
voor het gedrag van daders van wonin.ginbraak. De auteur geeft boven-
dien aanknopingspunten voor preventieve en repressieve activiteiten van 
de politie en partners ten aanzien van woninginbraak. 

Criminaliteitsbeeld Haaglanden (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Het onderzoek speelt een rol in het ontvvikkelingsproces van een metho- 
diek voor criminaliteitsbeeldanalyse. Ter verfijning van het instrument is 
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het toegepast op de regio Noord-Holland-Noord. Het criminaliteitsbeeld 
geeft een overzicht van in de regio voorkomende (commune en georgani-
seerde) criminaliteit. 

e. De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomge-
ving op jeugdcriminaliteit (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Deze dissertatie geeft een criminaliteitsbeeld van jeugdcriminaliteit in 
Rotterdam. In de studie wordt de oorzaak van delinquent gedrag van 
jeugdigen gezocht in kenmerken van de woonomgeving van daders. 

f. Georganiseerde criminaliteit in Nederland (WODC) 

Het onderzoek geeft een beeld van de huidige stand van zaken met be-
trekking tot georganiseerde misdaad in Nederland. Aan de orde komen, 
naast de aard van de criminele samenwerkingsverbanden, de mate waar-
in verschillende georganiseerde groeperingen met elkaar samenwerken, 
en in hoeverre en op welke wijze de omgeving een faciliterende rol 
speelt. Omgekeerd wordt eveneens besproken in hoeverre de omgeving 
risico's veroorzaakt voor criminele groeperingen. Tenslotte worden de 
consequenties van de onderzoeksresultaten voor de preventie en de be-
strijding van georganiseerde misdaad beschreven. 



AZM 	Landelijke Werkgroep Aanpak Zware Milieucriminaliteit  
BIBOB 	Bevordering Integere Besluitvorming  Openbaar  Bestuur  
BOB 	 Bijzondere Opsporingsbevoegdheden  

. BOD 	 Bijzondere Opsporingsdienst  
BPS 	Bedrijfsprocessensysteem 
CI3A 	 Criminaliteitsbeeldanalyse  
CID 	 Centrale  Inlichtingen Dienst  
CIE 	 Centrale Inlichtingen Eenheid  
CRI 	 Centrale Recherche Informatie 
ED 	Economische Controle  Dienst  
FIOD 	Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst  
HKS 	 Herkenningsdienst Systeem  
IND 	 Immigratie- en Naturalisatiedienst 
IRT 	 Interregionaal Recherche Team  
KLPD 	Korps Landelijke Politie Diensten  

KimAR 	Koninklijke Marechausse  
OM 	 Openbaar Ministerie  
SFB 	Stichting Sociaal Fonds Bouvvnijverheid 

Bij14ge IV: Lijst met afkortingen 
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Bijiage V: Samenstelling begeleidings- 
commissie 

VoorZitter 
Prof.dr. J. Naeye, Vrije Universiteit Amsterdam 

Leden 
Mw.mr

I
. I.M. Abels, Ministerie van Justitie (Directie Wetgeving) 

Mw.mr
I

. W.M. de Jongste, Ministerie van Justitie (WODC) 
Dhr. J.J. Oosterbroek, CRI 
Dhr. H.P.M. Siebelink MSc, Landelijke Milieu Groep 
Dr. M.P. Tummers, Ministerie van Justitie (WODC) 
Prof.dr. C.D. van der Vijver, Universiteit Twente (IPIT) 
Dr. H1C.L. Vreugdenhil, Ministerie van Justitie (Directie Opsporingsbeleid) 
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Te bestellen bij: 
IPIT - Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken 
Universiteit Twente 
Faculteit Bestuurskunde 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

tel: 	053-489 3917 
fax: 	053-489 4734 
email: ipit@bsk.utwente.n1  
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