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'Elk scenario beschrijft de mogelijke ontwikkelingen, een mogelijke beleidsstrategie, of een 
combinatie' 
- E. Dammers 

't Neemt toe, men weet niet hoe' is de titel van het zesde emblema van Jacob Cats' Sinne- en 
Minnebeelden uit 1618. Wij zien hoe de naam van de geliefde met gepaste bescheidenheid in 
de bast van een linde wordt gekerfd. En zie, na jaren van groei schreeuwen de letters de naam 
(en dus de hartstocht) uit. Wat klein begint, kan grote gevolgen hebben, is de les die de ooit 
bij jong en oud zo populaire raadspensionaris ons leert. Zijn uitleg is wellicht ook van 
toepassing op het verschijnsel van de financieel-economische criminaliteit, ooit nauwelijks op 
de politieke agenda, maar thans een maatschappelijk probleem waarvan we omvang en 
gevolgen met moeite kunnen bevatten.' 

Dat komt vooral doordat we eigenlijk niet weten wat financieel-economische 
criminaliteit precies is. En dat maakt het ook moeilijk vast te stellen of het wel een (ernstig) 
probleem is. En zo ja, of het in omvang en belang toeneemt. En, als het toeneemt, in hoeverre 
dan en door welke oorzaken. Die en meer vragen komen in deze scenariostudie aan de orde. 
We dienen in dit verband te beseffen dat het vragen zijn die worden gesteld vanuit een 
criminologische optiek die wordt gedomineerd door aandacht voor commune criminaliteit, 
openbare-ordeverstoringen en georganiseerde misdaad. De aandacht voor fraude, 
organisatiecriminaliteit, corruptie in zowel dé opsporing en vervolging door politie en het 
Openbaar Ministerie is relatief in vergelijking met meer zichtbare en maatschappelijk onrust 
veroorzakende criminaliteit. Hetzelfde kan worden geconcludeerd voor het criminologisch 
onderzoek. Een scenariostudie over financieel-economische criminaliteit is met andere 
woorden een ontdekkingstocht in relatief onbekende gebieden en naar vage fenomenen. Dit is 
de eerste horde voor een scenariostudie betreffende financieel-economische criminaliteit. 

De tweede horde die opdoemt is dat, gegeven het terra incognita-karakter van het 
onderzoeksobject, ook nog eens wordt verondersteld dat in kristallen bollen wordt gekeken. 
Een beeld dient te worden geschetst van 2010! En daarin doemen beelden op van een 
onderzoekobject dat nauwelijks leeft voor de hedendaagse publieke opsporing en het 
criminologisch onderzoek. Voorwaar, een verkenning, een ontdekkingstocht in de letterlijke 
betekenis van het woord. 

Scenariostudies hebben bij uitstek een functie in het verkennen van terreinen waarvan 
nog geen (gedetailleerde) kaarten beschikbaar zijn. En waar dit de toekomst betreft, is dat niet 
meer dan logisch ook. Scenariostudies zijn impressionistische schetsen, 'artist impressions' 
van mogelijke resultaten van mogelijke ontwikkelingen, gebaseerd op indrukken van 
deskundigen die signalen die zij opvangen proberen te duiden naar 'scenario's' of 
draaiboeken. Dat maakt scenariostudies zoektochten naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
thema's. 

Scenariostudies hebben beslist niet de pretentie de toekomst te voorspellen. De 
stelligheid die daaraan kleeft, geven zij nadrukkelijk niet. Nostradamus en de Enkhuizer 
Almanak pretenderen dat wel met hun voorspellingen, maar voorspellingen hebben hun 
beperkingen, evengoed als scenariostudies die hebben. De toekomst is niet te voorspellen. 

'De keuze voor de titel "t Neemt toe, men wed niet hoe" is geinspireerd door het essay van Bram Peper 'Op zoek naar samenhang en 
richting. Een essay over de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving,Rotterdam . 1999. Het essay is bij mijn weten alleen 
openbaar gemaakt middels de website van de NRC (www.nrc.n1). Peper gebruikt de uitspraak van Jacob Cats als ondertitel. 

1 
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Bovendien: de toekomst `maken' we deels zelf. De wetenschap dat er ijsbergen op tien mijI 
afstand zijn gesignaleerd, betekent nog niet dat het schip er `dus' tegenaan zal varen. Er is 
vaak een mogelijkheid om te anticiperen en om schade te vermijden dan wel te beperken. En 
een goede kapitein zal dat ook doen. 

'The only certainty about the future is that those who do not think about it will be 
unprepared for whatever comes' 
- Turning the Corner, rapport van het Britse Crime Prevention Panel (2000) 

Een scenariostudie is met andere woorden geen empirisch onderzoek in de traditionele 
zin van het woord. En zo heeft ook deze studie niet de pretentie empirische uitspraken te doen 
over een aantal maatschappelijke ontwiklcelingen, de gevolgen voor het toezicht of de aard en 
omvang van bepaalde vormen van financieel-economische criminaliteit. Dat zou een geheel 
andere onderzoeksopzet vereisen. Op diverse plaatsen worden politicologsche, 
bestuurskundige, organisatiesociologische en criminologische noties gehanteerd, ook wordt 
gebruik gemaakt van cijfermateriaal over het onderzoekobject. Maar altijd gebeurt dit ter 
ondersteuning of illustratie van het betoog. In de verschillende besprekingen met de 
begeleidingscommissie is de vergelijking aan de orde geweest met impressionistische 
schilderijen van Monet, Renoir of Manet. Bezien we deze schilderijen van enige afstand dan 
rijst een samenhangend beeld op van bijvoorbeeld een landschap, of een prachtig gekleurde 
lelies. Maar naarmate we dichterbij komen blijken de details grof en schetsmatig te zijn. De 
impressionisten werkten met grove penselen. Hetzelfde geldt voor de verschillende 
wetenschappelijke details van deze scenariostudie. Zo wordt bijvoorbeeld het gedachtegoed 
van Frissen over de virtuele staat in enige grove schetsen neergezet. Het heeft een functie in 
een totaalbeeld dat wordt geschetst. Frissen — en met hem velen anderen — zal de eerste zijn 
om te beargumenteren dat er nog wel wat meer valt te melden over deze ontwiklceling. 
Hetzelfde geldt voor economische noties als consolidering en internationalisering van 
markten, of de intemationalisering van het bestuur. Tenslotte geldt deze beeldspraak ook voor 
het begrip financieel-economische criminaliteit. In doorwrochte studies, oraties en 
proefschriften kan - en behoort - tot op de komma nauwkeurig een overzicht en mogelijk 
integratie van theorieen plaats te vinden, maar niet in een scenariostudie. De kracht van een 
scenariostudie zit hem dus idealiter in de wetenschapsdiscipline overstijgende beelden die 
worden opgeroepen. leder detail kan — en behoort ook — onderwerp van verdere precisering te 
zijn, maar niet in een scenariostudie. 

Wat kan een scenariostudie dan wel betekenen? De scenariomethode behoort tot de 
zogenaamde verkenningen, evenals het simulatiemodel als deze wordt toegepast in een 
situatie van onzekerheid. En onzekerheid bestaat bij uitstek over de aard en omvang van 
financieel-economische criminaliteit. Laat staan dat zicht bestaat op (mogelijke) 
ontwikkelingen. Bij verkenningen zijn de uitspraken over de toekomst hoofdzakelijk 
gebaseerd op theoretische inzichten; gegevens uit het verleden zijn beperkt of vertonen weinig 
regelmaat. 2  Verkenningen worden dan toegepast in situaties die vragen om de ontwikkeling 
van strategisch beleid in situaties die zich kenmerken door complexiteit en bovendien zeer 
dynamisch zijn. Scenarioproducenten nemen idealiter alleen ontwikkelingen mee die de meest 
krachtige invloed uitoefenen op een beleidsvraagstuk: de drijvende krachten. 3  

Deze scenariostudie bestaat uit een verkenning van mogelijke maatschappelijke 
ontwikkelingen, onzekere gebeurtenissen alsmede de formulering van beleidsdilemma's. In 

2  Dammers, E., Leren van de toekomst. Over de rol van scenario's bij strategische beleidsvorming. Leiden, 2000 

3  idem. 44 
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de literatuur over scenariostudies wordt deze handelingsgerichtheid als een belangrijk 
onderscheidend criterium gezien. 

'Our work has convinced me that a major obstacle to reducing crime is making people care 
enough about it to take action (..) the future may offer increased opportunities for crime 
unless we prepare now'. 
- Lord Sharman, voorzitter Crime Pevention Panel in Groot-Brittannie (2000) 

De scenariostudie is met andere woorden geen doel op zich doch heeft een functie in 
het strategische beleidsproces. Beleidsscenario's presenteren alternatieve beleidsstrategieen. 
Zij leggen netelige vraagstukken bloot waarop beleidsmakers al dan niet kunnen reageren. Bij 
dergelijke scenario's staan juist de verschillende mogelijkheden tot doelgerichte beinvloeding 
centraal. 

`Beleidsmakers hebben de behoefte aan `harde' kennis, Een vraag die dan ook veel gesteld 
wordt is: zeg mij hoe de toekomst eruit zal zien, opdat ik daar nu rekening mee kan houden. 
Beleidsmakers zijn meer geinteresseerd in het verminderen dan in het verkennen van 
onzekerheid' 
- E. Dammers 

Deze beleidsgerichtheid komt in de scenariostudie financieel-economische 
criminaliteit tot uitdrukking in het laatste hoofdstuk waarin een aantal beleidsdilemma's is 
geformuleerd. In de inleiding van dat hoofdstuk wordt overigens ook ingegaan op het 
`spanningsveld' tussen scenario's en de beleidswereld. Immers, beleidsmakers worden 
voornamelijk in beslag genomen door vraagstukken op korte termijn. De politieke agenda is 
gewoonlijk overvol met vraagstukken die hier en nu spelen. Bovendien is soms sprake van 
een `perspectivische verkleining': wanneer een positief resultaat morgen kan worden bereikt 
waarderen zij dat meer dan wanneer hetzelfde resultaat overmorgen wordt gerealiseerd. 4  

'De meesten onder ons staan met hun rug naar de toekomst' 
- Investeerder Internetbedrijven 

De primaire functie van scenariostudies is om beleidsmakers een spiegel voor te houden door 
enige afstand te nemen van de waan van de dag. Een scenariostudie kan wenselijke en 
onwenselijke ontwikkelingen aangeven. leder voor zich kunnen deze (on)wenselijke situaties 
aanleiding geven voor de ontwikkeling van strategisch beleid om onwenselijke situaties te 
voorkomen, dan wel wenselijke situaties te stimuleren. In scenarioprojecten wordt dan ook, 
naast de verkenning van mogelijke ontwikkelingen, een inventarisatie van strategisch beleid 
meegenomen. Deze verkenning van beleidsstrategieen is een vorm van `backcasting': vanuit 
enkele (on)wenselijke beelden van de toekomst wordt teruggekeken naar maatregelen die nu 
genomen zouden moeten worden. 5  

4  idem, 50 
5  Dammers, E. Leren van de toekomst. Over de rot van scenario's bij strategische beleidsvorming. Leiden 2000, 47 

3 
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Wroeger had ik geen moment kunnen bedenken dat ons politieke en economische systeem het 
zo ver zou laten komen' 
- Eva Joly, Franse onderzoeksrechter (2000) 

Het terra incognita-karakter van financieel-economische criminaliteit blijkt onder andere uit 
het volgende. In het rapport Juridische infrastructuur in internationaal perspectiel 
Criminaliteitsbeheersing (2000) van het Ministerie van Justitie wordt geconcludeerd: 

• in vergelijking met negen referentielanden heeft Nederland te maken met omvangrijke 
criminaliteit, waarbij het zwaartepunt ligt bij minder zware delicten; 

• de ruime gelegenheidstructuur van Nederland zal niet verbeteren, maar eerder — met 
name door de voortschrijdende intemationalisering —verslechteren. De specifieke 
Nederlandse gelegenheidstructuur heeft tot gevolg dat Nederland zich ten opzichte van 
vergeleken landen meer inspanning bij preventie en repressie moet getroosten om per 
saldo op hetzelfde criminaliteitsniveau als die referentielanden uit te kunnen komen; 

• een van de gelegenheidstructuren is de omvang van de intemationale stromen van 
goederen, diensten en financiele transacties; 

• Nederland onderscheidt zich onder andere in negatieve zin door het bestaan van veel 
financieel-economische criminaliteit. 

De laatste conclusie is, zoals de opstellers zelf stellen, `tentatief als gevolg van 
gegevensbeperkingen'. In het rapport wordt een aantal van deze beperkingen geforrnuleerd 
waarop de `onzekere conclusie' is gebaseerd: 

• informatie over de mate waarin bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties 
slachtoffer worden van criminaliteit, is beperkt beschikbaar; 

• omvangschattingen van financieel-economische criminaliteit ontbreken grotendeels 
en; 

• intemationale harmonisering en afstemming van begripsomschrijvingen en 
intemationale gegevensverzamelingen ontbreken. 

In de eindrapportage van de Enquetecommissie Opsporingsmethoden wordt ook gewezen op 
de invloed van financieel-economische criminaliteit. 6  De commissie komt tot de conclusie dat 
'de georganiseerde criminaliteit in Nederland een emstig probleem vormt dat krachtige 
bestrijding verdient'. De opmerking van de commissie dat `aanmerkelijk meer aandacht 
geschonken moet worden aan vormen van financieel-economische criminaliteit, die voor de 
economische en sociale orde zeer schadelijk kunnen zijn' kan in dit kader niet onvermeld 
blijven. 

6Inzake opsporing, 1996. 

7In 1992 verscheen de nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en plan van aanpak' (Bijl. Handelingen 
1992/1993, 22 838, nrs. 1-8). Hieraan was voorafgegaan de Notitie inzake de bestrijding van de zware/georganiseerde criminaliteit in St 

Randstedelijk gebied van Nederland', van de korpschefs van de toenmalige korpsen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de directeur van 
de CRI (Den Haag, 11 maart 1991). Hierin werd onder meer gepleit voor de zogenaamde multidisciplinaire aanpak, een nauwere 
betrokkenheid van het bestuur alsmede een meer bestuurlijke benadering van het probleem. 

4 
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Tinanciele instellingen laveren op het snijvlak van commercie en integriteit. Soms heeft 
integriteit de overhand en soms de commercie. Dan pleegt men wellicht strafbare of moreel 
minder verantwoorde feiten.' 
- Expertmeeting politie/Justitie 

In Nederland is weinig bekend over financieel-economische criminaliteit door de 
bovengenoemde oorzaken. Van Swaaningen concludeert dat in Groot-Britannie, Duitsland, 
Frankrijk en Belgie een tekortkoming in het criminologisch onderzoek is dat 'men sterk 
gebonden is aan traditionele criminaliteit'. 8 Hierdoor komen `nieuwe' probleemvelden als 
witteboordencriminaliteit, georganiseerde misdaad, corruptie, organisatiecriminaliteit en 
internetcriminaliteit niet aan bod. Blanco bladzijden in het denken, het beleid en 
wetenschappelijk onderzoek. 

In de Verenigde Staten bestaat meer kennis over financieel-economische criminaliteit. 
De FBI schat de schade van `straatmisdaad' daar jaarlijks op vier miljard dollar. De 
Multinational Monitor schat dat financieel-economische criminaliteit jaarlijks 200 miljard 
dollar schade veroorzaakt; vijftig keer meer dus. Al zij direct opgemerkt dat bedragen niet 
alles zeggen. Wie persoonlijk op straat of in een openbare dan wel private ruimte is bedreigd, 
beroofd of aangerand, vindt dat doorgaans een vele malen ernstiger gebeurtenis dan 
bijvoorbeeld een miljardenschade vanwege belastingontduiking. Ieder voelt zijn eigen leed 
immers het best. 

Opdracht 
Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiele Instellingen van het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Deze stuurgroep richt zich voornamelijk op 
horizontale fraude en de publiek-private samenwerking. Onderzoek naar financieel-
economische criminaliteit beperkt zich in deze studie tot deze horizontale fraude. Er wordt 
geen aandacht, hoe verleidelijk, en noodzakelijk wellicht ook, gegeven aan vormen van 
verticale fraude, zoals sociale-zekerheidsfraude of individuele fiscale fraude; hoewel de 
markeringslijnen niet altijd duidelijk zijn aan te geven. Fiscale fraude bijvoorbeeld wordt in 
een aantal zaken van het beursfraudeonderzoek vervolgd op grond van artikel 140 
(deelneming aan een criminele organisatie), waar vervolging op grond van een specifieke 
belastingwet voor de leek meer voor de hand had gelegen. 

De opdrachtgever heeft het begrip financieel-economische criminaliteit als 
uitgangspunt geformuleerd. Dit begrip is in de opdrachtformulering niet nader gespecificeerd. 
Dat behoort ook niet te gebeuren in een scenariostudie. Iedere beperking zou immers 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen en inzichten die daarbuiten vallen, uitsluiten. Een 
dergelijke beperking verhoudt zich niet met het verkennende karakter van een scenariostudie. 

Een toekomstverkenning is een denkconstructies over een nog niet bestaande 
werkelijkheid en dat is jets anders dan waarnemingen van een bestaande werkelijkheid. 
Bovendien spelen ontwerpactiviteiten een grote rol. Vooral bij scenario's wordt een beroep 
gedaan op de creativiteit: 'the proces is fundamentally creative and can not be too highly 
structured' . 9  

En dat betekent dat de gemaakte keuzes interpretaties van de onderzoeker zijn. Een 
concreet voorbeeld moge dit illustreren. Bij de aanvang van de studie stonden wij onbevangen 
tegenover financieel-economische criminaliteit. Op basis van de literatuurstudie was onze 

8  Swaaningen, R. van, `Onderwijs en Onderzoek naar criminaliteit en criminailiteitsbestrijding in West-Europa'. Bijlage IR in Bruinsma, 
G.J.N. , H.G. van de Bunt en i. Haen -Marshall, Verkenning criminaliteit. Rapport van de Verkenninsgcommissie Criminaliteit voor de 
Adviesraad voor wetenschap- en Technologiebeleid (AWT), Den Haag 2001. 
9  Dammers, E., Leren van de toekomst. Over de rot van scenario's bij strategische beleidsvorming. Leiden, 2000, 40 
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aandacht aanvankelijk gericht op verschillende vormen van horizontale fraude, zoals deze ook 
in belangrijke mate onderwerp van discussie zijn in de Stuurgroep Financiele Instellingen. 
Hier is te denken aan: fraude met betaalmiddelen als optisch leesbare overschrijvingen, 
kredietfraude, fraude met creditcards, verzekeringsfraude en fraude met het mobiele 
telefoonnetwerk. Deze fraude wordt gepleegd door consumenten of clienten van financiele 
instellingen. Ook richtte de aandacht zich op vormen van fraude door werknemers, al dan niet 
in samenspanning met derden. De literatuur spreekt hier van werknemerscriminaliteit. Deze 
vormen van financieel-economische criminaliteit dekken echter `slechts' een deel van het 
financieel-economische criminaliteitsspectrum. Financieel-economische misdaad wordt 
immers ook gepleegd door organisaties. In dat geval worth gesproken over 
organisatiecriminaliteit. Op grond hiervan is besloten tot een onderscheid tussen 
consumentenfraude, werknemers- en organisatiecriminaliteit. Maar gaandeweg het 
onderzoekproces bleek ook deze indeling `te traditioneel'. Nieuwe inzichten over financieel-
economische criminaliteit werden betrokken bij de scenariostudie. 

In de literatuur wordt de afgelopen jaren meer aandacht besteekl aan twee specifieke 
vormen van organisatiecriminaliteit: 1) economisch machtsmisbruik en 2) collusie. Het eerste 
heeft betrekking op kartelvorming; onder andere het maken van prijsafspraken. Het tweede 
begrip wordt gebruikt om corruptie in het schemergebied tussen de publieke en private sector 
te analyseren. Dit heeft ertoe geleid dat deze vormen van financieel-economische criminaliteit 
apart zijn benoemd. Een gevolg was ook dat in de keuze voor deelnemers aan de 
expertmeetings is gekozen voor een uitbreiding naar bijvoorbeeld de toezichthouders op het 
terrein van mededinging en de telecommunicatie: NMa en OPTA (voor economisch 
machtsmisbruik) en bijvoorbeeld Transparency Nederland (voor corruptie en collusie). 

Het resultaat is een gedifferentieerde benadering van het begrip financieel-
economische criminaliteit. De empirische basis voor uitspraken over de aard en omvang van 
de verschillende vormen van deze criminaliteit, is, zoals gezegd, niet groot. Ook vormen de 
besprekingen van deze vormen van criminaliteit niet de 'state of the art' van het 
criminologisch denken. Maar de kracht van een scenariostudie is niet daarin gelegen, doch in 
het ontdekken en benoemen van ontwikkelingen. 

Een voorbeeld van een ander `groeimomene is de accentverschuiving welke optrad 
tijdens het onderzoeksproces van het nationale naar het supranationale niveau. Nederland is 
een `provincie' in de maalstroom van intemationale ontwikkelingen binnen de Europese Unie. 
Niet alleen wordt de invloed van 'Brussel' groter, ook is in toenemende sprake van een 
mondialisering. De invloed van de OESO, de Wereldbank of bijvoorbeeld de 67 op de 
discussie over georganiseerde misdaad, fraude, witwassen en corruptie en niet in het minst de 
invloed van de Verenigde Staten wordt steeds groter. Gaandeweg het onderzoekproces is 
meer ruimte gemaakt voor deze supranationale dimensie. Een voorbeeld. De discussie over de 
herstructurering van het beurstoezicht op nationaal niveau wordt ingehaald door de fusies van 
enkele Europese beurzen. Wat betekent dit voor het nationale toezicht? Wordt deze obsoleet? 
Of, dient dit veel krachtiger te worden ingebed in zich ontwikkelende supranationale 
structuren? En zo ja, hoe dan? 

Vraagstelling 
De centrale vraagstelling die ten grondslag ligt aan deze scenariostudie luidt: 
1) welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen het komend decennium domineren? 
2) wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de aard 

en omvang van financieel-economische criminaliteit? 
3) wat zijn de (mogelijke) consequenties van veranderingen in de aard en omvang van 

financieel-economische criminaliteit voor het toezicht en de handhaving? 
4) welke toekomstbeelden (scenario's) kunnen worden geconstrueerd? 

6 
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5) welke beleidsmatige dilemma's kunnen worden geformuleerd? 

Structuur scenariostudie 
In hoofdstuk 2 wordt het begrip financieel-economische criminaliteit uitgewerkt. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen fraude, organisatiecriminaliteit, economisch 
machtsmisbruik en collusie. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van een drietal dominante 
maatschappelijke ontwiklcelingen die elkaar versterken en als elkaars katalysator werken: 
liberalisering, internationalisering en digitalisering. In hoofdstuk 4 vindt u een analyse van de 
(mogelijke) gevolgen van liberalisering, internationalisering en digitalisering voor de aard en 
omvang van financieel-economische criminaliteit. In hoofdstuk 5 worden de (mogelijke) 
consequenties voor het toezicht en de handhaving doorgenomen. In hoofdstuk 6 vormt de 
aldus verzamelde kennis de opmaat voor de constructie van twee scenario's. 

De ervaring leert dat scenario's meer `spreken' als zij gevat zijn in metaforen, 
`dramatische' vertellingen en beeldend taalgebruik. Scenariostudies dienen een veelvormige 
opzet te hebben en zich te beperken tot een gelimiteerd aantal scenario's waarin enkele 
tegenstrijdige opties worden uitgewerkt. Ten slotte bieden dergelijke studies de mogelijkheid 
ontwikkelingen, trends, netelige vraagstukken en dilemma's uit te vergroten. In 
scenariostudies worden idealiter extremen geschetst. 

Ten slechtste en ten beste 
De twee scenario's die worden uitgewerkt in hoofdstuk 6 heten respectievelijk het scenario 
van de 'vergruizende staat' en het 'corporate governance-scenario'. Hier is gekozen voor een 
beschrijving van twee uitersten: een 'worst case-scenario' of pessimistisch scenario en een 
'best case-scenario' of een optimistisch scenario. 

Ten scenario is geen scenario. Het aantal varieert meestal van twee tot vier. Een indeling in 
scenario's komt bijvoorbeeld tot stand door een onderscheid te maken tussen 'het meest 
gunstige' en het `meest ongunstige' verloop van ontwikkelingen. De termen zijn bedoeld om 
het denken richting te geven en dus niet om waardeoordelen te geven'. 
- E. Dammers 

De titel 'vergruizende staat' is ingegeven door het WRR-rapport `Staat zonder land'. De staat 
verliest in dit scenario de zeggenschap over de aanpak van financieel-economische 
criminaliteit door: 

• de toenemende intemationalisering of `supra-nationalisering' van het bestuur (EU); 
• de privatisering van organisaties die zich bezighouden met een groot deel van de preventie 

en repressie van financieel-economische criminaliteit; 
• de halfslachtige invoering van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat 

leidt tot ongebreidelde organisatiecriminaliteit en; 
• de gemiste overgang van de 'off line' wereld naar de 'on-line' wereld. w  

Kortom, de staat heeft zich onvoldoende aangepast aan maatschappelijke veranderingen en 
verliest haar greep op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. 

Notitie Intern.ationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij, Ministerie van Justitie, mei 2000. 
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Vervolgens wordt het 'corporate governance-scenario' uitgewerkt. De staat heeft zich 
aangepast aan de maatschappelijke veranderingen en bestrijdt samen met het bedrijfsleven 
verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. Er is sprake van coproductie 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een 
grote bloei door. 

Dit zijn uiteraard gepolariseerde visies, welhaast karikaturen. Het is immers niet 
aannemelijk dat de toekomst zich zal ontwikkelen langs de paden van een Danteske wereld 
van hel en verdoemenis, zoals in het scenario van de vergruizende staat. Zo min als het 
aannemelijk is dat volledige harmonie zich zal manifesteren in 2010, zoals beschreven in het 
'corporate governance-scenario'. 

Vera ntwoording 
Deze scenariostudie is tot stand gekomen op grond van een literatuurstudie van 
toekomstgericht onderzoek (Future Studies), aangevuld met toekomstgericht onderzoek ten 
aanzien van misdaad en rechtshandhaving. 

De literatuurstudie is aangevuld met expertmeetings. Wij hebben zeven 
expertmeetings belegd met in totaal 66 deelnemers die een zeer gevarieerde achtergrond 
hebben. Een centraal uitgangspunt bij de keuze voor de verschillende expertmeetings was de 
uitbreiding van respondenten buiten de traditionele `smaakmakers' in het debat over misdaad 
en straf. 

Expertmeetings zijn belegd met: 
• `toezichthouders': De Nederlandsche Bank (DNB), Dutch Securities Institute, 

Verzekeringskamer, Stichting Toezicht Effectenverkeer, OPTA, NMa, Registratiekamer, 
Transparency International, HOD en BVD; 

• financieel-economische journalisten; Volkskrant, FEM, Elsevier en free lancers; 
• criminologen en politieonderzoekers werkzaam op het terrein van de 

organisatiecriminaliteit; 
• IT- specialisten ( 'ethical hackers' en academici werkzaam op het terrein van recht en 

informatica); 
• advocatuur en wetenschappers actief op het terrein van het (inter)nationaal straf- en 

bestuursrecht; 
• politie en Justitie (Landelijk Parket, LRT, IFT's, BOOM, parket Amsterdam); 
• particuliere onderzoekers (KPMG, Deloitte, Ernst&Young, Interseco, Verbond van 

Verzekeraars, Hoffmann Bedrijfsrecherche). 

De functionarissen namen op persoonlijke titel deel aan de expertmeetings, die op band 
werden opgenomen en na de zitting werden uitgewerkt. De deelnemers is gevraagd 
commentaar te geven op de uitwerkingen. 

Daarnaast zijn nog aanvullende gesprekken gevoerd met functionarissen uit de 
financiele sector. De NVB heeft daarvoor een lijst opgesteld. Functionarissen werden 
benaderd van de NVB, het management en de KasAss. Voorts zijn gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van bedrijfsbeveiligingsdiensten en een aantal wetenschappers 
(bestuurskundigen, informatici, criminologen en juristen). In totaal gaat het om 25 
ondersteunende 'achtergrondgesprekken'. Zowel de literatuurstudie, de expertmeetings en de 
achtergrondgesprekken hebben primair ten doel gehad relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen te identificeren, alsmede ontwikkelingen op het terrein van financieel-
economische criminaliteit te ontdekken. 

De studie is uitgevoerd door Ernst&Young Forensic Services in de periode juni-
december 2000. Prof. Dr. A.B. Hoogenboom voerde het onderzoek uit. 
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2.1 	Inleiding 

B Ernst & Young Forensic Services BV 

2. 	Financieel-economische criminaliteit: begripsbepaling 

In deze scenariostudie worden de volgende vormen van financieel-economische criminaliteit 
onderscheiden: consumentenfraude, werknemerscriminaliteit en organisatiecriminaliteit. 
Tenslotte wordt een tweetal vormen van organisatiecriminaliteit apart belicht: economisch 
machtsmisbruik en collusie. 

2.2 	Consumentenfraude, werknemers- en organisatiecriminaliteit 

In deze scenariostudie staat fraude en criminaliteit gepleegd door consumenten, werknemers 
(werknemerscriminaliteit), of door organisaties (organisatiecriminaliteit) centraal. 

Consumentenfraude 
Onder consumentenfraude wordt fraude verstaan die wordt gepleegd door burgers in hun rol 
als consument van uiteenlopende vormen van (financiele) dienstverlening. Voorbeelden zijn 
verzekerden die fraude plegen bij de aanvraag van verzekeringen, of fraude plegen bij het 
indienen van claims. Financiele instellingen worden geconfronteerd met consumenten die 
fraude plegen bij het aanvragen van kredieten of die oneigenlijk gebruikmalcen van 
betaalmiddelen als credit cards of bankpasjes. Een veel voorkomende vorm van fraude is de 
valse aangifte van gestolen (elektronische) betaalmiddelen teneinde er dan zelf nog een aantal 
transacties mee te doen. Een toenemende vorm van consumentenfraude heeft betrekking op 
malversaties van het mobiele telefoongebruik. Telecombedrijven verwerken dagelijks enige 
tientallen tot honderden klachten over misbruik. 

Werknemerscriminaliteit 
Werknemerscriminaliteit is 'het geheel van strafbare gedragingen, als criminaliteit tegen de 
bedrijfsactiva, gepleegd door werknemers in bedrijven'." Het geheel van strafbare 
gedragingen omvat datgene wat in de strafwet (criminaliteit) met sancties is bedreigd, maar 
ook datgene wat is verboden of wat als ongewenst is aangegeven in arbeidsreglementen, 
contractuele overeenkomsten en extralegale normdefinieringen, zoals bedrijfsmissies, 
gedragscodes en bijvoorbeeld functiebeschrijvingen. 
Werknemerscriminaliteit kent verschillende verschijningsvormen: vermogens-, gewelds-, en 
informatiedelicten, alsmede seksuele criminaliteit.' In deze studie beperken wij ons tot 
vermogens- en informatiedelicten. 
Werknemerscriminaliteit neemt meer specifiek de volgende vormen aan: 
• misbruik van bedrijfsrekeningen ten eigen bate; 
• diefstal van bedrijfseigendommen; 
• declaratiefraude; 
• `stelen' van tijd (incorrect tijdschrijven, vermeend ziekteverlof en dergelijke) 

Werknemerscriminaliteit (of 'occupational crime') dient te worden onderscheiden van 
organisatiecriminaliteit. Bij werknemerscriminaliteit is de organisatie (publiek of privaat) het 

Cools, M. Werknemerscriminaliteit. Brussel, 1994 
12  idem 
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slachtoffer of bijvoorbeeld collega werknemers In het geval van organisatiecriminaliteit (zie 
verder) is de organisatie de dader. 

Organ isatiecriminaliteit 
Onder organisatiecriminaliteit dient volgens Van de Bunt 'de misdrijven te worden begrepen 
die individueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie 
worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische taken'." Daarbij 
zij aangevuld dat ook openbare lichamen zich, al dan niet opzettelijk, aan strafbaar handelen 
schuldig kunnen maken. Te denken is aan de gemeente die milieuvoorschriften verwijtbaar 
negeert teneinde afval te kunnen verbranden, vervuild water te kunnen lozen of vervuild sub 
te kunnen storten. 

tentraal staat de verschuiving van de aandacht van de individuele dader naar de corporatieve 
dader' 
- Wim Huisman" 

Organisatiecriminaliteit heeft de volgende karakteristieken: 

• Ernst & Young Forensic Services By 

• vindt plaats in een zaken- of transactieomgeving (private context); 
• criminelen vervullen een legale functie; 
• er is niet per definitie een direct zichtbaar slachtoffer; 
• omdat de openbare orde lang niet altijd (direct) in gevaar wordt gebracht, wordt 

organisatiecriminaliteit veelal als minder bedreigend ervaren dan commune criminaliteit; 
• detectie en controle zijn voomamelijk een interne verantwoordelijkheid (private context); 
• wet- en regelgeving worden terughoudend ingezet, informele sancties kunnen prevaleren; 
• overtredingen van economische wet- en regelgeving kenmerken zich door het felt dat men 

niet goed weet wat eronder moet worden verstaan (wat is milieucriminaliteit, wat is 
handel met voorkennis?; 

• er bestaat een grote diversiteit aan sancties (straf-, bestuur- en civielrecht, naast interne 
bedrijfsreglementen)." 

`De aandacht van de criminologie voor het bedrijfsleven is altijd marginaal geweest. De 
criminologie hield van oudsher bezig met 'nuts, sluts and perverts', randfiguren in de 
samenleving' 
- Marc Cools' 6  

Huisman en Niemeijer maken voor Nederland een onderscheid tussen: 
• milieudelicten; 
• delicten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden; 
• delicten jegens consumenten of burgers; 
• fraude en 
• oneerlijke concurrentie." 

"Bunt. H. van. Organisatiecriminaliteit. Arnhem, 1992. 

" Huisman, W. Tussen wins! en moraal. Den Haag 2001 
Is  Clarke, Business Crime. Its Nature and Control. Cambridge 1990. 
16  Cools. M. en H. Haelterrnan (red.), Security consultancy. Net  actieterrein van de beveiligingsdaviseur in Seigle en Nederland. Diegem 
1999.21 

17  W. Huisman en E. Niemeijer, Zicht op organisatiecriminaliteit. Den Haag, 1998. 
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Organisatiecriminaliteit is onderzocht op een groot aantal verschillende markten. Klassieke 
studies hebben betrekking op organisatiecriminaliteit of financidle markten, in de 
farmaceutische industrie, de (inter)nationale afvalmarkten, de auto-, olie- en bouwindustrie.' 
Mismanagement en een combinatie van bovengenoemde verklaringen worden aangedragen 
om organisatiecriminaliteit te verklaren. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt 
tussen incidentele en structurele vormen van organisatiecriminaliteit. Volgens Clarke is 
`misdaad en wangedrag endemisch aan het zakendoen en de sleutel tot het begrijpen ervan ligt 
in de acceptatie dat de structuur van het zakendoen, zowel in termen van gelegenheid als de 
mogelijkheden om dit wangedrag te managen'.' 

Ten (..) constatering is dat (..) de onderzoeksbevindingen de conclusie rechtvaardigen dat 
organisatiecriminaliteit een wijdverbreid verschijnsel is en dat er aanleiding is te 
veronderstellen dat 'this offending results from almost every business activity, in almost 
every area of economic activity, amongst corporations and organizations of all sizes' 
- Wim Huisman." 

Vanuit dit perspectief wordt niet alleen gewezen op het structurele karakter van 
marktprocessen, die per definitie criminogene factoren in zich zouden dragen, maar ook op de 
complexiteit van de (multi)nationale onderneming en de morele dilemma's voor managers die 
daaruit voortvloeien. De organisatie staat constant onder druk, zowel intern als extern. De 
wijze waarop met deze druk wordt omgegaan, bepaalt in belangrijke mate of, en in hoeverre, 
de onderneming binnen de juridische kaders blijft. 21  

2.3 	Economisch machtsmisbruik 

Economisch machtsmisbruik neemt veelal de vorm aan van kartelafspraken, afspraken tussen 
ondernemingen (zoals overeenkomsten of besluiten) of onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen die de concurrentie op (een deel van) de Nederlandse markt beperken. Sinds 1 
januari 1998 geldt een algemeen verbod op kartels. 

Concurrentiebeperkende afspraken kunnen betrekking hebben op uiteenlopende 
aspecten van het commercidle beleid van ondememingen zoals: het vaststellen van prijzen, 
het verdelen van markten of voorzieningsbronnen, leveringscondities en beperking van de 
productie of afzet. 22  

2.4 	Collusie of belangenverstrengeling 

Collusie speelt zich veelal af in het grijze schemergebied tussen de publieke en private sector. 
Bij collusie misbruiken politici en (hoge) ambtenaren hun bevoegdheden om daarmee 
voordeel voor zichzelf of voor familie of vrienden te behalen. Het initiatief ligt veelal bij de 
private partij, maar dit behoeft geenszins altijd het geval te zijn. 23  

" H. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit. Arnhem 1992; Punch, M. Dirty Business. Exploring Corporate Misconduct. London, 1996. 

19  Clarke, M. Business Crime. Its Nature and Control. Cambridge 1990 

Huisman, W. Tussen winst en moraal. Den Haag 2001 

21  Zie ook: Clinard, M.B., The Black Market: A study of white collar crime. New York, 1952; Clinard, M. B. en P.C. Yeager, Corporate 
Crime. New York, 1980; Faber, E. Shipping and scuttling: Criminogenesis in marine insurance, in Crime, Law and Social Change, 1997, 

111-135; Braithwaite, J. , Multinationals en corruptie: suggesties voor een internationale aanpak, in: Justitiele Verkenningen, nr. 4, 1981, 52- 
58; Braithwaite, J. Corporate Crime in the pharmaceutical industry. London 1984. 
22  www.nma.n1 

23  Zie voor een overzicht van begrippen, definities en ontwikkelingen het themanummer van de International Social Science Journal, 
Corruption in Western Democracies, september 1996, 149. Het journal wordt uitgegeven door de Unesco. 
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In de praktijk neemt collusie de volgende gedaanten aan: 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

I:k publieke functionaris kan ook zijn functie misbruiken teneinde de private partij te 
`dwingen' tot illegaal gedrag (bijvoorbeeld het betalen van steekpenningen). 
Coll usiegevoel ige overheidsactiviteiten zijn": 

• openbare aanbestedingen; 
• uitgifte van grond; 
• belastingheffing; 
• aanstellen van publieke functionarissen; 
• handhavingsactiviteiten (controles, audits, toezicht en opsporing); 
• publiekprivate samenwerkingsverbanden. 

`De corruptie in Nederland zal misschien niet zo wijdverbreid zijn als in sommige andere 
landen, maar waarom worth dat niet gestructureerd onderzocht? Men kijkt altijd een andere 
kant op.' 
- Expertmeeting juristen 

• publieke functionarissen `verkopen' hun discretionaire bevoegdheid; 
• publieke functionarissen ontvangen een percentage van contracten, dat vaak op 

buitenlandse rekeningen worth gestort; 
• publieke functionarissen ontvangen excessieve 'dank' van bedrijven voor verleende 

diensten in de vorm van beurzen voor de kinderen of reizen; 
• publieke functionarissen geven zichzelf, door middel van eigen bedrijven of via relaties 

opdrachten voor consultancy; 
• politieke partijen gebruiken hun macht om bij de gunning van projecten `donaties' te 

vragen voor de partijkas. 

2.5 	De toestand in de bovenwereld: financieel-economische criminaliteit binnen en 
door de onderneming 

'Wel de splinter in andersmans oog zien en niet de balk in zijn eigen' 
- Nederlands gezegde 

Volgens Van de Bunt vergt de aandacht voor organisatiecriminaliteit — en we kunnen daar 
criminaliteit tegen de ondememing aan toevoegen — een mentale en cognitieve omschakeling. 
Immers, zo stelt hij: 'WU zijn nu eenmaal met een bepaald boefbeeld grootgebracht. Het kost 
moeite om de ongerijmdheid onder ogen te zien dat de mensen of organisaties die wij 
respecteren vanwege hun maatschappelijke verdiensten, tevens criminelen kunnen zijn die 
soms emstig nadeel toebrengen aan het algemeen belang'." 

'The predilection for delinquency on the street, as opposed to 'crime in the suits' (..) means 
we must cast our gaze upwards' 
- Maurice Punch " 

24  www.transparency.nl . 
25  Bunt, H. van, 'De verlokkingen van de georganiseerde misdaad', in: Heijden, A.W.M. van, Criminele Inlichtingen: de rol van Criminele 
Inlichtingendiensten by de aanpak van georganiseerde misdaad. Den Haag, 1993, 16. 
26  Punch, NI. Dirty Business. Exploring Corporate Misconduct Analysis and Cases. London. 1996. 
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27  idem, 16. 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

Van de Bunt stelt verder dat het grootste deel van de misdrijven in de sfeer van milieu 
en de belastingen (belastingfraude, witwassen van zwart geld) op conto kunnen worden 
geschreven van bonafide organisaties; veel commune misdrijven, zoals fraude en corruptie 
zijn voorbeelden van organisatiecriminaliteit; emstige gevallen als gevolg van dood door 
schuld kunnen ook soms aan organisaties worden toegeschreven. Het overgrote deel van deze 
criminaliteit — in onze studie financieel-economische criminaliteit genoemd — staat in geen 
enkele relatie tot de georganiseerde misdaad. Van de Bunt benadrukt dat de gepleegde 
corruptie zelf teweeg wordt gebracht om de eigen doelstellingen te verwezenlijken. Deze 
corruptie heeft doorgaans niets uitstaande met infiltratiepogingen van de georganiseerde 
misdaad. 'De grootste bedreiging voor de normen in het bedrijfsleven wordt niet door de 
georganiseerde misdaad, maar door interne krachten veroorzaakt. Voorbeeld doet volgen, 
zeker binnen concurrentieverhoudingen. Het bederf komt van binnenuit'.' 

Hier kan aan worden toegevoegd dat 'het bederf van binnenuit' argument niet 
uitsluitend betrekking heeft op organisatiecriminaliteit. Bonafide organisaties zijn op grote 
schaal zelf ook slachtoffer van criminaliteit. 

In het volgende hoofdstuk wordt een aantal dominante maatschappelijke 
ontwikkelingen beschreven. De maatschappelijke context waarbinnen het openbaar bestuur en 
de (multi)nationale onderneming functioneert ondergaat een aantal fundamentele wijzigingen. 
Welke deze zijn wordt uit de doeken gedaan in de volgende pagina's. 
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3. 	Maatschappelijke ontwikkelingen 

3.1 	Inleiding 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

Aan het begin van de 21e eeuw zijn, volgens de OESO, diverse krachtige, elkaar versterkende 
maatschappelijke processen gaande. De factoren die een langdurige en aanhoudende 
economische bloeiperiode gedurende de komende decennia op gang kunnen brengen en 
bestendigen, zijn: de overgang naar een informatiesamenleving met ongekende 
mogelijkheden voor een toename van de productiviteit en het ontstaan van een wereldwijde 
geintegreerde markt voor goederen, dienstverlening, communicatie, kapitaal en technologie. 
De overgang naar een informatiesamenleving vereist buitengewone inspanningen van 
beleidsmakers en beleidsbepalers, zowel binnen de overheid, de private sector als de 
samenleving in zijn geheel.' 

In dit hoofdstuk worden drie dominante maatschappelijke ontwikkelingen aangegeven: 
liberalisering, internationalisering en digitalisering. De keuze voor deze trends is ingegeven 
door de analyse van een aantal Future Studies, zoals die van de OESO, de Europese 
Commissie (Future Unit), Clingendael, de CIA en het Britse Crime Prevention Panel. 
Dezelfde trends worden ook genoemd in de studie van de Adviescomissie Wetenschap en 
Technologie Terkening van criminaliteit'. 29  In de laatste wordt de technology-push en de 
globalisering als belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen geduid. Ook wordt gewezen op 
de terugtred van de overheid. Terecht merken de auteurs van deze studie op dat het moeilijk is 
een weloverwogen keuze te maken. Naast deze min of meer `harde' trends immers wordt ook 
gewezen op processen als individualisering, consumentisme, mobiliteit of migratie 	Wij 
hebben ons beperkt tot de drie genoemde trends. 

3.2 	Liberalisering 

In de laatste twee decennia van de 20e  eeuw worden taak en functie van het openbaar bestuur 
opnieuw gedefinieerd. Op grote schaal is sprake van een herverdeling van publieke functies, 
taken en verantwoordelijkheden naar de vrije markt. De kerntaken van de overheid worden 
opnieuw gedefinieerd. Waar de overheid ooit de alleenverantwoordelijkheid droeg, is nu 
sprake van terugtreding: energievoorziening, telecommunicatie, sociale zekerheid, medische 
voorzieningen, (personen- en goederen)vervoer (via spoor, water, weg, lucht) en zelfs 
veiligheid worden `geliberaliseerd'. Liberalisering staat voor de bevrijding van beperkende en 
belemmerende voorschriften. Het liberalisme dat betekeniscomponenten en associaties kent 
als: mild, vrijgevig, royaal, wars van kleingeestigheid, ruimdenkend, onbekrompen, 
onbevooroordeeld, is een politieke filosofie die haar wortels heeft in het gedachtegoed 
waarvan de Franse en Amerikaanse Revolutie manifestaties zijn geweest. Het liberalisme op 
staatkundig, en met name economisch gebied, kenmerkt zich door een streven naar volledige 
ontplooiing van het individu. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit 
(broederschap) en sociale gerechtigheid (gelijkheid) zijn de voorwaarden om het liberale 

28  www.oecd  , 21st Century Economic Dynamism: Anatomy of a Long Boom Held 2-3 December 1998, hosted by DG BANK Deutsche 
Genossenschaftsbank AG. 
29  Bruinsma, G.J.N. , H.G. van de Bunt en I. Haen -Marshall, Verkenning criminaliteit. Rapport van de Verkenninsgcommissie Criminaliteit 
voor de Adviesraad voor wetenschap- en Technologiebeleid (AWT), Den Haag 2001. 
3°  idem 
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ideaal dichterbij te brengen. In economische zin staat het liberal isme de mededinging voor, 
zoals die in een vrije markt mogelijk is. De overheid trekt zich terug en op velerlei 
maatschappelijke domeinen worth het vrije-marktmechanisme geintroduceerd. 

De verhoudingen tussen de nationale staat, het bedrijfsleven, het maatschappelijk 
middenveld, de wetenschap en de burgerlijke cultuur ('civil society') worden bijgevolg 
anders.' Een van de belangrijkste conclusies van de OESO-conferentie 21st Century 
Governance: Power in the Global Knowledge Economy and Society is dat bestaande nationale 
overheidstructuren steeds minder geschikt zijn om de maatschappelijke complexiteit vorm te 
geven en er (toe)zicht op te houden. De verwachting is dat in de komende decennia nieuwe 
'regeringsvormen' zullen ontstaan waarin het begrip `regeren' of `bestuue ('governance') niet 
alleen een andere inhoud krijgt (onder invloed van liberalisering, intemationalisering en 
privatisering), maar dat het begrip 'governance' zich zal uitstrekken tot de private sector 
(corporate governance). 

Verantwoordelijkheden 
In een recent uitgebracht SER-rapport 'De winst van waarden' wordt op de verschuiving in 
verantwoordelijkheden gewezen. Consumenten, maatschappelijke organisaties, vakbeweging 
en beleggers gaan steeds meer ferme sociale en milieusparende eisen stellen aan 
ondememingen. Die ontwikkeling kan de instemming van de SER wegdragen. Het 
maatschappelijk middenveld is daarmee nadrukkelijker dan ooit aanwezig. De consument en 
belangendragers worden partijen waarmee ondememingen rekening zullen moeten houden. 

Door de toenemende medeverantwoordelijkheid van het (inter)nationale bedrijfsleven 
bij het `medebesturen' van de samenleving, alsmede het overdragen van overheidstaken naar 
de markt, neemt de inhoudelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven toe bij het vormgeven 
van maatschappelijke processen. Op het terrein van veiligheid en criminaliteitspreventie is 
deze maatschappelijke verantwoordelijkheid reeds sinds het rapport Samenleving en 
criminaliteit (1985) een feit. De verschuiving van overheid naar samenleving weerspiegelt 
zich ook in de opkomst en groei van een veiligheidsmarkt. Op velerlei terreinen is veiligheid 
geen exclusieve verantwoordelijkheid meer van de overheid. Zo zijn in de commerciele sector 
stichtingen opgericht waarin (veiligheids)bedrijven samenwerken met het lokale bestuur en de 
politie. In de financiele wereld bestaat een groot aantal overlegstructuren waarin publieke en 
private actoren beleid ontwikkelen met betreklcing tot ICT-criminaliteit, bank- en 
verzekeringsfraude of (bijvoorbeeld) de bijstelling van de indicatorenlijst voor de MOT-
wetgeving. 

Meebesturen 
Gegeven de juiste beleidskeuzes en maatschappelijke condities, zal testuren' steeds meer 
spelers activeren. Niet alleen overheid en bedrijfsleven vragen traditioneel hun ruimte, maar 
ook burgers, sociale groepen en belangenorganisaties zullen actief zeggenschap eisen. In de 
notitie Internationalisering en recht in de Informatiemaatschappij van de Minister van Justitie 
wordt dit proces als volgt verwoord: 'Het accent verschuift in intemationaal steeds meer van 
zelfregulering (overheid op afstand) naar co-regulering (betrokken overheid)'. De omslag 
betekent volgens de OESO een betrekkelijk radicale breuk met de bestaande, voomamelijk 
passieve betrokkenheid van burgers die leven in de traditionele parlementaire democratieen. 
Nieuwe vormen van medebestuur zullen tot ontwikkeling komen en zullen de bekende 
vormen van `(mee)regeren' deels aanvullen en deels vervangen." 

11  www.oecd  , 21st Century Social Dynamics: Towards the Creative Society 6-7 December 1999, hosted by Bankgesellschaft Berlin. 
www.oecd  , 21st Century Governance: Power in the Global Knowledge Economy and Society 24-26 March 2000, hosted by NORD/LB 

Norddeutsche Landesbank 
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Belangengroeperingen 
Internationale voorbeelden vinden we in het optreden van Amnesty International en 
Transparency International. De overheid en het bedrijfsleven worden geconfronteerd met 
(publicitaire) acties die een directe invloed hebben op het beleid. Op nationaal niveau kan 
worden gewezen op het functioneren van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die niet 
alleen de publiciteit zoekt, maar ook civiele procedures start indien wanbeleid, wanbeheer of 
misleiding worden geconstateerd. Een bekend voorbeeld is de Consumentenbond, die 
rapporten publiceert over het gebrek aan transparantie van een aantal verzekering- annex 
beleggingsproducten van verzekeraars. Burgers, belangengroeperingen en actiegroepen 
organiseren zich langs steeds onvoorspelbaarder lijnen en oefenen druk uit op overheid en 
bedrijfsleven." 

Vervaging onderscheid publiek-privaat 
De staat wordt dan ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De veranderingen die het 
gevolg zijn van economische herstructurering, technologische revoluties en de onstuimige 
ontwikkeling van de informatie- en kennissamenleving, worden mede beinvloed door 
demografische wijzigingen (vergrijzing, immigratie van niet-westerse bevolkingsgroepen), 
wat weer sociale en culturele veranderingen tot gevolg heeft. De pluriforme samenleving en 
het aanhoudend proces van individualisering ondermijnen de rechtvaardiging van klassieke 
vormen politieke representatie (stemmen, lidmaatschap politieke partij), van het traditionele 
politieke centrum (parlementaire democratie). 

Het uiteindelijke gevolg is dat het klassieke onderscheid tussen publiek en privaat, 
zoals dat gold in de traditionele modellen, verdwijnt. In meer algemene termen wordt de 
autoriteit van de staat en haar leiderschap (politieke elite) gelimiteerd en beInvloed door 
andere maatschappelijke actoren. Deze verandering kan worden waargenomen op 
verschillende bestuurlijke niveaus en in wisselende gradaties. Beleidsformulering en 
bestuursuitvoering krijgen steeds meer het karakter van een proces waarin de overheid een 
(bescheiden) rol speelt met en naast andere maatschappelijke actoren ('multi-actor 
governance'). 

3.2.1 Een overgangstijdperk: `robuuste staat' of `vergruizing van de staat'? 

In zijn 'Op zoek naar samenhang en richting. Een essay over de veranderende verhoudingen 
tussen overheid en samenleving' analyseert oud-burgemeester en oud-minister Peper de 
huidige bestuurlijke problematiek. Maatschappelijke sturing is dermate complex geworden 
dat het noodzakelijk wordt geacht structurele veranderingen te bewerkstelligen binnen het 
openbaar bestuur. Volgens Peper is er sprake van een overgangstijdperk waarin de centrale rol 
en functies van de overheid (in stand houden en verbeteren van de democratische rechtsstaat) 
zwaarder en meer belast worden, naarmate de maatschappelijke ontwikkelingen dieper 
ingrijpen. 34  De kernvraag is volgens Peper of de staat uiteindelijk `robuusr genoeg is en 
voldoende `bij de tijd' om deze ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen 
verwerken. De maatschappelijke ontwikkelingen waarop Peper doelt, zijn: 
• de culturele, sociale en politieke emancipatie van burgers; 
• de informatietechnologische revolutie en 
• de mondialisering van economische verhoudingen. 

" www.justitie.nl , Borghouts, H. , `Staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke vormgeving van toezicht', speech op het congres Modemisering 

van toezicht en inspectie, dinsdag 27 juni 2000 

34www.nrc.n1 , Peper, B. , 'Op zoek naar samenhang en richting. Een essay over de veranderende verhoudingen tussen overheid en 
samenleving, 1999. 
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3.2.2 Corporate governance en de 'civil society' 

• Ernst & Young Forensic Services BY 

Netwerksamenleving: horizontalisering van relaties 
Al met al is de conclusie geenszins gewaagd dat de maatschappelijke verhoudingen door al 
deze ontwikkelingen fundamenteel veranderen. De mondige burger — met zijn toegang tot 
informatie: vooropgesteld dat hij in staat is die informatie ook te begrijpen en er al dan niet 
adequaat naar te handelen — weet, alleen dan wel in groepsverband, de overheid wel te vinden. 
Of passeert haar." 

Een netwerksamenleving is ontstaan. Als gezegd, de overheid wordt niet zelden 
tegenwoordig gewoon gepasseerd of genegeerd, omdat burgers menen de overheid niet nodig 
te hebben bij de verwezenlijking van hun persoonlijke en/of collectieve doelstellingen.' 

Dit geheel wordt horizontalisering van bestuur genoemd, een verschijnsel dat ook wel 
worth aangeduid met polycentrisme: er is steeds minder sprake van een enkel, herkenbaar 
sturingscentrum. Het beeld van de centrale overheid verkorrelt, verkruimt en vergruist door al 
deze processen. En daarmee is de invloed van processen als verzelfstandiging en privatisering 
nog niet eens ter sprake gebracht. " 

In de komende jaren zullen nieuwe vormen van controle, toezicht en democratisering 
dienen te worden ontwikkeld, aldus Peper. Deze nieuwe vormen dienen recht te doen aan de 
eisen van zeggenschap, betrokkenheid, normstellingen en verantwoordelijkheden. 

Corporate governance is het begrip dat wordt gehanteerd voor de toenemende verspreiding 
van verantwoordelijkheden voor de vormgeving, inrichting en besturing van de samenleving. 
Deze verantwoordelijkheden komen steeds meer bij de ondememing te liggen en bij andere 
maatschappelijke partijen. Het begrip corporate governance heeft betrekking op de rol en 
functie van de onderneming. Het begrip civil society is breder en omvat ook de 
verantwoordelijkheid van de consument, actie- en belangengroepen, kortom het gehele 
maatschappelijk middenveld. 

De bekende COSO- en Cadbury-rapporten liggen in de Anglosaksische wereld aan de 
basis lagen van de discussie over corporate governance." Beide rapporten zijn in 1992 
verschenen, maar met name het COSO-rapport heeft een langere voorgeschiedenis die begon 
in de jaren '80. Toen speelden er in de VS enkele geruchtmakende fraudekwesties. Zo werd 
begin jaren '80 een fraude geconstateerd bij enkele spaarbanken die de Amerikaanse 
samenleving uiteindelijk miljarden dollars heeft gekost. De klap kwam daarom zo hard aan, 
omdat tal van kleine spaarders van het een op het andere moment hun oudedagsvoorziening 
zagen verdwijnen door toedoen van onbekwaam, en frauduleus handelen van het bestuur. " 

De commissie-Treadway die daarop werd ingesteld, gaf in haar rapport wetgever, bestuur van 
ondememingen, accountant, opleidingsinstituten en anderen meer dan vijftig adviezen om dit 
soon financiele rampen in de toekomst te voorkomen. Een daarvan was dat er een nieuw 
raamwerk moest komen voor 'internal control'. 

Op grond van deze aanbeveling werd de 'Committee Of Sponsoring Organisations of 
the Treadway Committee' (COSO) ingesteld die met haar rapport kwam. Er moest een 
raamwerk komen waarmee alle betrokkenen bij de interne beheersingssystemen uit de voeten 

35  idem 

idem. Of dit in de hand gewerkt is door een te ver doorgeschoten gedoogcultuur, laat ik hier in het midden. Feit is dat gezag verdiend moet 
worden en niet als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Len overheid die door middel van het verlenen van vergunningen pretendeert greep te 
hebben of te houden op de maatschappij, moet zo nu en dan ook eens 'op haar strepen gaan staan en aan handhavingstoezicht toekomen. 
37  idem 

35  'Corporate governance mug niet ontaarden in bureaucratic. In gesprek met prof. L.C. van Zutphen RARE'! iln: L.M.F.J. Keuleneer, R.N.J. 
Kamerling, W. Verhoog, When over Governance. Alphen 	Rijn/Diegem, 1997, blz.23-32. 
" Calavita, K. and Pontell, N.H. 'Heads twin, tails you loose; deregulation, crime and the crisis in the savings and loan industry', in: Crime 
and Delinquency, 36(3), 309-41. Zie van dezelfde auteurs ook: 'Other people's money: collective embezzlement in the savings and loan 
insurance industry', in: Social Problems, 38 (I), 94-112. 
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konden. De eerste versie van het COSO-rapport kwam in 1990 uit en werd uitvoerig 
becommentarieerd en gekritiseerd. De tweede versie (1992) mag als de definitieve versie 
worden aangemerkt. 

'I always say confidence is like virginity — it can only be lost once' 
- Robert Maxwell 

Ondertussen werd in het Verenigd Koninkrijk de commissie-Cadbury ingesteld. Die kreeg de 
opdracht de systemen van 'corporate governance' te evalueren. De bedoeling was 
aanbevelingen te geven die tot een beter bestuur zouden leiden. Evenals in de VS waren ook 
hier calamiteiten de aanleiding geweest: de Maxwell-affaire, de BCCI-affaire en dergelijke. 
De commissie-Cadbury kwam met een reeks aanbevelingen voor het Britse systeem. 

Begripsomschrijvingen 'corporate governance' 
Mede als gevolg van diverse deconfitures — ook in Nederland — is het bestuur van en het 
toezicht op organisaties en het afleggen van verantwoording daarover ('corporate 
governance') de laatste twintig jaar steeds meer in de belangstelling gekomen. Een definitie 
van het begrip 'corporate governance' is evenwel niet eenvoudig te geven. Van Dale geeft 
`voor de leek' onder het lemma 'corporate' de omschrijving: 'corporate governance: het 
geheel van activiteiten die gericht zijn op de verbetering van het management.' In de 
vakliteratuur vinden we echter doorwrochter omschrijvingen, zoals: 

• governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en 
over verantwoording (naar binnen en buiten) en toezicht. Integriteit en transparantie 
spelen hierbij een grote ro1; 41  

• corporate governance kan worden omschreven als het effectief toezicht houden op de 
vennootschap door middel van beheersings- en besluitvormingsprocessen. Het gaat bij 
corporate governance om de effectiviteit van het beheersingssysteem en het toezicht 
daarop," 
corporate governance is op te vatten als een stelsel van omgangsvormen voor bij de 
vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden - met name 
bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers - inhoudende een aantal regels voor 
goed bestuur en goed toezicht en regels voor de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen 
van bij de vennootschap betrokkenen. Uitgangspunt daarbij is dat bestuurders en 
commissarissen over hun taakuitoefening - ook publiekelijk - verantwoording dienen af te 
leggen;" 

40 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Utrecht/Antwerpen, 13' herz. uitg. 1999, s.v. 'corporate'. 
41  'Corporate governance. De veertig aanbevelingen', rapport 25 juni 1997 van de Commissie Corporate Governance (i.e. de commissie-
Peters). 
42  Corporate Governance en de rot van de externe accountant, Deloitte & Touche, oktober 1996, blz. 2. 
43  Rapport van de commissie-Peters. B.W.M. van der Lugt merkt naar aanleiding van deze beschrijving (lcritisch) op: 'Met andere woorden: 

besturing op basis van transparantie, verantwoording en integriteit, echter uitsluitend gericht op de werking van de Raad van 

Commissarissen, alsmede op de rot van de aandeelhouders.' Van der Lugt ziet corporate governance meer in het licht van het (bredere) 
maatschappelijk ondernemen: `Eigenlijk is de relevante samenleving de instantie aan wie verantwoording moet worden afgelegd. Om te 

kunnen bestaan en te kunnen voortbestaan is de instemming van de stakeholders onontbeerlijk; dat is wat onder 'license to operate' moet 

worden begrepen. Zulk een virtuele vergunning wordt in feite door de stakeholders afgegeven, maar alleen als schoon, veilig, efficient, 
maatschappelijk relevant, en sociaal en ethisch acceptabel wordt gewerkt. En ook winstgevend, want al is winst geen doe op zich, winst is 

wet een noodzakelijke voorwaarde, een conditio sine qua none. Maatschappelijk verantwoord ondernemen of zo u wilt, ethisch of integer 

ondernemen is geen geiten-haren-sokken-kwestie en allerminst een hype die we ons slechts kunnen permitteren in een periode van relatieve 
hoogconjunctuur. Het is een permanent thema, welks ontwikkelingsverloop vergelijkbaar is met het discours inzake het milieu — 30 jaar 

geleden niet populair in de industrie, thans niet meer weg te denken in de boardroom van iedere zichzelf respecterende onderneming — at is te 

verwachten dat de aandacht voor en de praktijk van integritymanagement zich nog wet sneller zal ontwikkelen.' Van der Lugt is van mening 
dat de commissie-Peters nog een 41' aanbevelingen had moeten toevoegen: `dat een met name genoemd lid van de Raad van 
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3.3 	Internationalisering 

3.3.1 Politiek-bestuurlijke schaalvergroting 

• Ernst & Young Forensic Services BY 

• corporate governance staat voor het besturen en beheersen van organisaties, alsmede het 
toezicht daarop. Control betekent `beheersing'. Om corporate governance effectief te 
kunnen verrichten is er control nodig. Governance is een breder begrip dan 'control'. 
Corporate governance omvat het stellen van doelen, de verantwoordelijkheid nakomen om 
die te realiseren door middel van effectieve control, en het afleggen van verantwoording 
aan de verschillende stakeholders;' 

In Nederland heeft commissie-Corporate Governance, in de wandeling naar haar voorzitter de 
commissie-Peters genoemd een belangrijke rol gespeeld in het op de agenda zetten van het 
onderwerp. De commissie (...) werd ingesteld als uitvloeisel van het beginselakkoord tussen de 
Vereniging van Effecten Uitgevende Ondememingen (VEUO) en de Vereniging voor de 
Effectenhandel (VvdE) over de beschermingsconstructies en de plaats van de 
kapitaalverschaffer. De commissie zou met aanbevelingen moeten komen betreffende toezicht 
op, rekenschap inzake en verantwoord besturen van ondememingen." In oktober 1996 bracht de 
commissie een rapport uit onder de titel 'Corporate Governance in Nederland. Een aanzet tot 
verandering en uitnodiging tot discussie'. In 1997 volgde de definitieve versie. 

In Nederland verstaan we onder corporate governance ook wel maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. In het SER-rapport 'De winst van waarden' wordt de verschuiving 
van verantwoordelijkheden beschreven en gestimuleerd. Maatschappelijk verantwoord 
ondememen zou zich nog meer moeten uitstrekken over milieu- en sociaal-ethische vragen. 
Wat mag de maatschappij verwachten van de ondememing voor de oplossing van te 
verwachten maatschappelijke problemen? 

De liberalisering van markten houdt gelijke tred met de toenemende intemationalisering van 
markten. Intemationalisering zien we ook op politiek-bestuurlijk niveau. De invloed van een 
centraal opererend machtsblok als de Europese Unie is groot. Er is sprake van een 
toenemende beinvloeding van het nationale door het supranationale niveau. Nu al wordt 
gesteld dat 60% van het Nederlandse recht 'EU-recta' is. De hoofdvraag die het komend 
decennium zal beheersen, is of de legitimiteit van regeren in de zin van `verantwoording 
afleggen en reageren op wensen, eisen en verlangens van de burger' is gewaarborgd in de 
overgangsfase naar het supranationale niveau. De democratische inbedding van de nieuwe 
supranationale structuren — en het democratische functioneren van die nieuwe structuren — 
kan als wellicht het enige, en meest belangrijke, probleem worden gedefinieerd voor de 
komende jaren. De supranationale integratie en centralisatie van het bestuur kunnen de 
effectiviteit en het belang van nationale politieke instituties ondergraven. 

De Europese Unie bevindt zich in de laatste fase van het integratieproces. Na het Verdrag van 
Maastricht is dit proces in een stroomversnelling geraakt. In deze laatste fase van het 
Europees integratieproces worden bevoegdheden overgedragen aan een centraal 
(supranationaal) orgaan. De economische integratie wordt aangevuld met een politieke 
integratie. Hoe de toekomst van Europa emit zal zien, is moeilijk te voorspellen. Het 

Commissarissen speciaul tot taak heeft Cr toezicht op te houden dat de vennootschap er naar streeft haar belang en dat van de met haar 

verbonden ondememing in evenwicht te brengen met de belangen van de stakeholders.' In: Financieel Actueel, Deloitte & Touche, 10' 

jaargang, nr. 3 1999. 
" H. van Luyk en A. Schilder, 'Patronen van verantwoordelijkheid', blz.73. 

Vifftien over Governance, blz. 10. 
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3.3.2 Economische schaalvergroting 

3.3.4 Mondialisering 

II Ernst & Young Forensic Services BV 

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ('Clingendael') organiseerde, samen 
met de Forwards Studies Unit van de Europese Commissie op 2 december 1999 een 
conferentie onder de titel: 'Scenarios Europe 2010. Five Possible Futures for Europe'. In de 
vijf scenario's wordt een onderscheid gemaakt in de mate van politiek-bestuurlijke integratie 
en uitbreiding van de Europese Unie. In alle vijf scenario's is sprake van uitbreiding van de 
EU en intensivering van de integratie, zij het dat ruimte wordt gelaten voor tempoverschillen, 
belangentegenstellingen, cultuurverschillen en afnemende economische groei. Deze factoren 
zullen in belangrijke mate de snelheid van de Europese integratie bepalen. 

De liberalisering van markten gaat evenzeer gepaard met schaalvergroting. De volgende 
trends worden waargenomen op (financiele) markten: 

• consolidatie: het aantal fusies dat zich sinds het midden van de jaren '80 voordoet, is 
onverminderd groot. In de eerste fase zagen we vrijwel alleen maar nationale fusies. De 
komende jaren zullen multinationale fusies en/of aankopen te zien geven; 

• conglomeratie: de liberalisering en deregulering hebben geleid tot het ontstaan van grote 
conglomeraten waardoor de grenzen vervagen tussen bank-, verzekerings- en 
investeringsproducten; 

• nieuwe producten, markten en distributiekanalen: de liberalisering, internationalisering en 
digitalisering leiden tot geheel nieuwe, vaak zeer complexe, producten (derivaten) en 
nieuwe afzetkanalen; 

• introductie euro: men verwacht dat de introductie van de euro de integratie van Europese 
markten zal versnellen en intensiveren." 

3.3.3 De Amerikaanse 21e eeuw: het Lex Americana-model 

In de tweede helft van de 20e eeuw is sprake geweest van een toenemende invloed van het 
Amerikaanse model op de internationale wetgeving. Met name het strafrecht ondergaat die 
Amerikaanse invloed.' Handel in en gebruik van verdovende middelen is onder invloed van 
de 'war on drugs' in tal van landen strafbaar gesteld. Witwassen ('war on moneylaundering) 
wordt inmiddels in meer landen dan alleen de VS aangepakt. Handel met voorkennis, 
voorheen in Nederland niet als criminele gedraging geidentificeerd, is nu ook bij ons strafbaar 
gesteld. Ook corruptie wordt op Amerikaanse instigatie harder aangepakt. En de angst voor 
een `Amerikaanse claimcultuur' is niet geheel ongegrond. Deze invloed vanuit de VS zal in 
de 21e eeuw onverminderd doorgaan. 

Het Amerikaanse model laat zich dezer dagen onder meer gevoelen door het optreden 
van de SEC, de Amerikaans beurstoezichthouder. Uitspraken van de SEC hebben wereldwijd 
invloed op het functioneren van financiele instellingen, die zich prompt conformeren aan de 
standaarden die de Amerikaanse beurstoezichthouder heeft gesteld. Sommige toekomststudies 
bestempelen de 21' eeuw als de `Amerikaanse Eeuw'. 

De 'Global Village' wordt niet alleen sterk beInvloed door de amerikanisering, maar ook door 
de groeiende invloed van mondiale organisaties als de Wereldbank, de Verenigde Naties en 

46www.dnb.nl ,  Wellink, A.H.E.M., 'Trends in the banking industry and banking supervison', speech van 6 okotober 1999. 
47  Dodder, H. de (e.a.), Samenwerking &al. Amerikaans-Nederlandse strafrechtelijke samenwerking. Lelystad, 1994. 
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bijvoorbeeld de OESO. Door deze organisaties worden standaarden ontwikkeld die een 
directe invloed uitoefenen op het beleid van nationale regeringen. Een goed voorbeeld op het 
terrein van financieel-economische criminaliteit is de strafbaarstelling van omkoping in het 
buitenland. In het OESO-verdrag is dit bepaald en geleidelijk aan wordt deze strafbaarstelling 
opgenomen in nationale wetgeving. 

3.4 	Digitalisering 

De komende decennia bieden het vooruitzicht van een opmerkelijke vooruitgang op velerlei 
terrein door de revolutionaire ontwikkelingen in de technologie. Deze zullen ingrijpende 
veranderingen brengen in de wijze waarop wij leven, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
De technologische revoluties hebben de werelden van de financiele dienstverlening, de 
gezondheidszorg, de landbouw, het reizen en de communicatie op hun kop gezet. Deze 
revoluties zijn zonder twijfel een zegen voor de mensheid, maar kunnen door 
onoordeelkundig gebruik of malafide intenties grote risico's met zich brengen." De uitdaging 
voor de samenleving is groot. Wat zullen de kosten zijn indien wij falen in de integratie van 
de nieuwe technologie? Welke ethische dilemma's doen zich voor nu er een doorbraak is van 
genetische manipulatie? Zal de verspreiding van nieuwe technologieen nieuwe sociale 
scheuren met zich brengen? En hoe kan intemationaal worden samengewerkt om de 
technologie onder controle te houden?" 

3.4.1 De kennissamenleving en kennismanagement 

• Ernst & Young Forensic Services By 

De opkomst van de kennis- of informatiesamenleving geeft de onderliggende strategische 
waarde van kennis en kennismanagement aan. Kennis —en dat is meer dan informatie alleen — 
is een van de belangrijkste productie- en concurrentiefactoren geworden. De waarde daarvan 
en van de informatie als kennisbouwsteen en productiefactor zal sterk toenemen. Modeme 
informatiesystemen, zoals intemet en allerhande andere vormen van 
communicatietechnologie, verzekeren de overheid, de burger en maatschappelijke actoren 
toegang tot de creatie, de verrijking en de distributie van kennis en informatie. Dit kan op 
verschillende manieren worden georganiseerd. De beschikking en toegang tot de 
kennisinfrastructuur is een van de belangrijkste competitieve factoren in de `nieuwe' 
economie en de publieke sector. 

Virtualisering van het openbaar bestuur: e-governance 
Het verschil tussen de huidige technologische veranderingen en die van de 19 e  en 20e  eeuw is 
dat de techniek in de eerste, lange fase, van de industriele revolutie uitbreidingen (extensies) 
waren van onze fysieke capaciteiten. De machinale productie maakte het mogelijk meer, 
sneller en goedkoper te produceren, aldus Frissen. De informatietechnologie heeft echter 
betrekking op extensies van onze intellectuele capaciteiten. Het kemproces van de overheid is 
informatievoorziening en communicatie. De overheid maakt niets, kent geen fysieke 
productie. De overheid is, in de visie van Frissen, in de voile omvang een 
informatieverschaffende en communicerende organisatie. Dat betekent dat de dominante 
technologie van dit moment, de ICT, in de nabije toekomst in het hart van de overheid zal 
doordringen en daar tot ingrijpende veranderingen zal leiden. 

In de 'Virtuele staat' betoogt Frissen dat het openbaar bestuur, de ambtelijke 
onderdelen van de overheid met de uitvoerende organisaties op een veel intelligenter manier 

48www.occd  , 2 I st Century Technologies: Balancing Economic, Social and Environmental Goals Held 7 -8 December 1997 and hosted by 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB). 

49  idem. 
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met de maatschappelijke werkelijkheid dienen om te gaan. Frissen ziet een groter wordende 
kloof tussen het politieke deel van ons politiek-bestuurlijk bestel — dus regering, parlement, 
politieke partijen die mede door de technologische ontwikkelingen een steeds marginaler rol 
gaan spelen. Aan de andere kant groeit er, door de horizontale netwerken en verbindingen 
tussen staat en maatschappelijke actoren, een staat die geen centrum meer heeft, geen 
piramidevorm meer bezit. De analyse van Frissen vertoont in deze overeenkomsten met de 
denkbeelden van Peper over de horizontalisering van het bestuur en de toekomstvisie van de 
OESO over de wijzigende verhoudingen tussen staat en samenleving. De staat wordt een 
maatschappelijk netwerk, ondersteund door de technologie. De democratie krijgt, aldus 
Frissen, een veel `horizontaler' karakter. 

De politieke piramide met aan top regering en parlement, die samen beslissingen 
nemen voor de inrichting van de samenleving, `zal denkelijk niet meer de werkelijkheid zijn'. 
Veeleer zal er een spel komen van krachten en tegenkrachten, van wisselende arrangementen 
van macht en tegenmacht, van verantwoording, van verantwoordelijkheden. Frissen's visie 
sluit hiermee aan bij de toekomstbeelden over de toenemende invloed van burgers, NGO's en 
andere actiebewegingen. De staat wordt door dit alles meer een soort faciliterende organisatie. 
In de virtuele werkelijkheid hebben sturing en regelgeving een faciliterend en procesmatig 
karakter, en veel minder een bestemmend, verordenend en bepalend karakter.' De grote vraag 
die hierbij aan de orde is heeft betrekking op de toekomst van het zogenaamde verticale 
toezicht. Zowel Peper als Borghouts voorzien nieuwe vormen van verticaal toezicht, maar 
beiden zijn ongewis over de vorm en inhoud hiervan. 

Virtualisering van het betalingssysteem: e-commerce 
De financiele dienstverlening zal gedurende de komende jaren drastische wijzigingen 
ondergaan ten gevolge van de technologische vooruitgang in de automatisering en de 
telecommunicatie. De belangrijkste technologische ontwikkelingen op het gebied van het 
betalingsverkeer zijn de introductie van de 'debit-card', het telebankieren en het elektronische 
geld. 51 

Dat laatste zal alleen tot een doelmatiger betalingsverkeer leiden, indien aan een aantal 
voorwaarden voldaan is. Een cruciale factor is namelijk de betrouwbaarheid van dergelijke 
nieuwe betalingsmiddelen. Dit aspect geeft aanleiding tot een aantal belangrijke 
uitgangspunten die bij de introductie van het elektronische geld in acht moeten worden 
genomen. Zo moet de financiele soliditeit van de verschaffer van het elektronische geld te 
alien tijde gewaarborgd zijn. Bovendien mag geen onduidelijkheid bestaan omtrent de rechten 
en plichten van de partijen die bij de uitgifte en het gebruik van elektronisch geld betrokken 
zijn. Een laatste hier te noemen aspect betreft de veiligheidsgaranties. Het publiek zal immers 
alleen elektronisch geld accepteren, indien het weet dat de veiligheid gegarandeerd is. 

Naast het betrouwbaarheidsaspect spelen meer factoren die een succesvolle 
inburgering van het elektronische geld bepalen. De belangrijkste zijn het gebruiksgemak en 
de kosten." 

De genoemde vormen van elektronisch betalen zullen worden aangevuld met een 
toenemende integratie van de mobiele telefonie in het betalingsverkeer. De explosieve groei 
van de mobiele telefonie — en de voortschrijdende technologische mogelijkheden — maken het 
mogelijk credit cards, bankpassen en internetbetalingen met elkaar te verbinden. De invoering 
van de WAP-technologie (draadloos) zal worden aangevuld met UMTS-technologie. Deze 

5°  'De invloed van ICT op overheidsmanagement en besluitvormingscyclus', interview met prof. dr. P.H.A. Frissen. In: J. Immink, D.M. 
Swagerman en W. Verhoog (eds.), Vijftien over ICT en de nieuwe economie. Amsterdam, Koninklijk NIVRA (VERA), 2000, blz. 85-93. 
51 www.dnb.n1  , Wellink, A.H.E.M., 'De toekomst van het elektronische geld; uitdagingen voor de centrale bank', voordracht ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit op 27 oktober 1998. 
52www.dnb.n1  , Wellink, A.H.E.M., 'De toekomst van het elektronische geld; uitdagingen voor de centrale bank', voordracht ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum van de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit op 27 oktober 1998. 
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technologie is sneller en mogelijk dus ook gebruikersvriendelijker. Met de nieuwe 
`smartphones' kunnen we in de nabije toekomst draadloos via het internet een 
betalingsopdracht aan een financiele instelling geven. 

Datamining 
De technologische revolutie in de telecommunicatie heeft niet alleen betrekking op de wijze 
en de snelheid waarmee kan worden gecommuniceerd, maar ook op de toename van de 
mogelijkheden om grote hoeveelheden informatie te analyseren. Dit wordt datamining 
genoemd. De Registratiekamer bracht in 1998 het rapport Gouden bergen van gegevens uit, 
waarin een aantal begrippen is geduid. Gegevensopslag ('datawarehousing') en datamining 
('gegevens zeven') acht de Registratiekamer zeer belangrijke technologische processen. Deze 
ontwikkeling zal zich sterk doorzetten. 'Virtual datawarehousing' en datamining zijn nog niet 
rijp voor het publiek, maar dat zal niet lang meer duren. Het wordt op korte termijn mogelijk 
de instrumenten te ontwiklcelen om dataconsistentie en -kwaliteit te bereiken en tegelijk de 
kosten te beheersen om dit soort systemen te bouwen. Het ziet ernaar uit dat deze 
mogelijkheden over enkele jaren een standaardcomponent worden van de ICT-architectuur in 
veel organisaties en dat deze technologieen als fundament zullen dienen voor het management 
bij de overheid en in het bedrijfsleven. 53  

Het ontsluiten van kennis in gegevensbanken wordt beschouwd als een van de 
belangrijkste (informatie)technologische trends. Professionele kennisontdekkers wijzen op de 
schat aan informatie die verborgen zit in `gouden bergen van gegevens'. Door gericht te 
graven naar die schat, kunnen organisaties vaak veel kosten besparen en soms ook de omzet 
verhogen en meer winst maken. `Datawarehousing' betekent letterlijk: verzamelen en opslaan 
van elektronische gegevens. Normaal gesproken zijn deze gegevens opgeslagen in vele 
verschillende operationele bestanden, die van minuut tot minuut worden bijgehouden. Bij 
'clatawarehousing' worden de verspreide historische gegevens, voorzover zij interessant zijn 
voor de bedrijfsvoering en/of het beleid, verzameld en (gegroepeerd) ondergebracht in een 
groot magazijn. In dit informatiepakhuis worden de gegevens toegankelijk gemaakt voor 
nader onderzoek. Door gegevens te analyseren en op zoek te gaan naar zinvolle verbanden, 
ontstaat informatie. Door informatie grondig te analyseren ontstaat kennis. Dit proces 
verandert de samenleving ingrijpend en zal ook fundamentele wijzigingen bewerkstelligen in 
de wijze waarop toezichthouders, opsporingsdiensten en particuliere veiligheidsdiensten 
werkzaam zijn. 

3.5 	Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn enkele dominante maatschappelijke ontwikkelingen benoemd, 
zoals liberalisering, intemationalisering en digitalisering. We zijn in deze scenariostudie op 
zoek naar de gevolgen van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen voor financieel-
economische criminaliteit alsmede de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het bestaande 
toezicht. 

Liberalisering leidt tot een groot aantal veranderingen in de verhouding tussen staat en 
markt. Het gevolg hiervan is dat de staat zich terugtrekt op veel beleidsterreinen. Het begrip 
`regeren' krijgt als gevolg hiervan een ruimere betekenis. Begrippen als corporate 
governance en de opkomst van de civil society geven aan dat de verantwoordelijkheid voor 
besturen in de breedste zin des woords een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van de 
overheid en een groot aantal maatschappelijke actoren. 

53  www. registratiekamer.nl , rapport Gouden bergen van gegevens, 1998. 

23 

1 

1 



ERNST &YOUNG N Ernst & Young Forensic Services BV 

Deze zogenaamde horizontalisering van relaties tussen overheid en maatschappij roept 
de vraag op naar het mogelijk ontstaan van nieuwe gelegenheidstructuren voor financieel-
economische criminaliteit. Tegelijkertijd kan de vraag naar de aard, omvang en de 
doeltreffendheid van het zogenaamde verticale toezicht op financieel-economische 
criminaliteit worden opgeworpen. Het begrip civil society verwijst naar een toenemende mate 
van zelfregulering en eigen verantwoordelijkheid. Zal een dergelijke vrijheid leiden tot 
ingetogenheid en een grote mate van zelfcontrole en verantwoord ondernemen. Komt een 
balans tot stand tussen winst en moraal? Kunnen de mogelijke imperfecties van de markt 
worden gecorrigeerd? En zo ja, door wie? Gaan we een eeuw van 'corporate governance' 
tegemoet? Of dient deze toenemende vrijheid te worden ingeperkt? De overheid blijft immers, 
in de traditionele staatsvisie, een essentiele functie vervullen in het aangeven van de grenzen 
van maatschappelijk gedrag. Of `vergruist' de staat? Wat is de rol van de staat in het 
krachtenveld van liberalisering, internationalisering en digitalisering? Wat zijn in 2010 
aantastingen van de openbare orde? Wordt het strafrecht obsoleet in de regulering van 
financieel-economische criminaliteit? 

Een tweede dominante ontwikkeling is de toenemende supranationalisering en 
internationalisering van zowel het bestuur (de EU) als de economie. Markten en bijbehorende 
bedrijfsstructuren krijgen meer en meer een internationaal karakter. Een proces van 
bestuurlijke en bedrijfsmatige schaalvergroting vindt plaats. Dit roept de vraag op de 
gevolgen hiervan voor financieel-economische criminaliteit. Ontstaan nieuwe 
gelegenheidstructuren? Gaan we een decennium tegemoet waarin tussen het nationale en het 
supranationale niveau vele grijze en inktzwarte gelegenheidstructuren ontstaan waar niemand 
zicht op heeft? Wat betekent dit dan voor de toekomst van het verticale toezicht? Kan de staat 
zich `handhaven' in een sterk internationaliserende - en zelfs mondialiserende — wereld? Hoe 
verhoudt het nationale toezicht zich tot de toenemende internationalisering van markten? 

De derde dominante ontwikkeling is de toenemende digitalisering van onze samenleving. De 
dienstverlening door zowel de overheid als het bedrijfsleven zal zich in toenemende mate 
afspelen in een virtuele wereld. De begrippen e-government en e-commerce geven deze 
ontwikkeling aan. Overheid en bedrijfsleven bevinden zich in een overgangsfase van de 
fysieke naar de virtuele wereld. Onderdeel van het digitaliseringsproces is de toenemende 
integratie van geautomatiseerde kennissystemen binnen zowel de overheid als het 
bedrijfsleven. In de toekomst zal op steeds grotere schaal gebruik worden gemaakt van 
technieken als datamining en `datawarehousing'. 

Digitalisering roept de vraag op naar het ontstaan van nieuwe gelegenheidstructuren 
voor financieel-economische criminaliteit. Gaat fraude en corruptie, handel met voorkennis, 
witwassen en kartelvorming zich meer en meer afspelen in een digitale omgeving? En, als dit 
zo is hoe ziet de toekomst van het (inter)nationale verticale toezicht er dan uit? Maar 
evengoed kan de vraag worden opgeworpen naar de integratie van digitale systemen en 
technieken binnen de verschillende vormen van zelfregulering. 

In het volgende hoofdstuk staan de nieuwe gelegenheidstructuren als gevolg van 
liberalisering, internationalisering en digitalisering centraal. 

24 



El ERNST &YOUNG 

4.1 	Inleiding 
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4. 	Toenemende gelegenheidstructuren 

'Er zijn niet zozeer meer criminelen die willen inbreken, als wel dat er steeds meer 
gelegenheid ontstaat.' 
- Expertmeeting IT 

Internationale politieke structuren (Verenigde Naties, Wereldbank, de G7, OESO) en NGO's 
(Transparency International, Amnesty International) hebben niet alleen politieke corruptie en 
machtsmisbruik, maar ook corruptie binnen en door de overheid en het bedrijfsleven hoog op 
de agenda gezet. De wereldwijde strijd tegen drugs en witwassen wordt aangevuld met een 
toenemende internationale aandacht voor corruptie. Uiteenlopende begrippen en concepten 
worden gebruikt: 'economic crime', 'white collar crime', corruptie of organisatiecriminaliteit. 
Zonder nu een academische richtingenstrijd te zoeken kan men constateren dat deze 
onderwerpen allemaal op de een of andere manier onder de paraplu van financieel-
economische criminaliteit kunnen worden geschaard. " 

'The public corruption issue is back on the public and political agendas in most European 
countries' 
- Leo Huberts " 

De aandacht voor de genoemde thema's blijkt ook uit het volgende. Van 27 tot en met 31 mei 
2001 zal het Ministerie van Justitie in Den Haag gastheer zijn van het tweede Global Forum 
on Fighting Corruption. Het valt te verwachten dat de (inter)nationale aandacht voor 
corruptie in de meest brede zin van het woord het komend decennium sterk zal doorzetten. 

In Nederland bestaat geen sterke wetenschappelijk onderzoektraditie op het terrein van 
financieel-economische criminaliteit. Het ontbreekt in belangrijke mate aan (betrouwbaar) 
cijfermateriaal over consumentenfraude, organisatiecriminaliteit, economisch machtsmisbruik 
en collusie. De empirische basis voor financieel-economische criminaliteit is (inter)nationaal 
wankel. Dit hoofdstuk heeft dan ook niet de pretentie de bestaande kennishiaten op te vullen. 
Deze scenariostudie is geen empirisch onderzoek naar financieel-economische criminaliteit. 
In de opzet en uitwerking is zij veeleer een toekomstverkenning waarin een aantal 
maatschappelijke trends worden geldentificeerd die vervolgens worden gebruikt voor een 
bestudering van de mogelijke gevolgen daarvan voor financieel-economische criminaliteit. 

Gelegenheidsstructuur 
Een gelegenheidstructuur is volgens de criminoloog Bruinsma `een conglomeraat van 
condities dat faciliterend werkt voor het plegen van crimineel gedrag'." 
De centrale stelling in ons betoog is dat het aantal gelegenheidstructuren voor financieel-
economische criminaliteit sterk toeneemt. Voor een deel zijn deze toe te toeschrijven aan de 

54  Zie het themanummer van het European journal on Criminal Policy and Research, Corruption and Corporate Crime, 03, 2, 1995. 
55  Huberts, L. 'Western Europe and public corruption. Expert views on attention, extent and strategies', in: European journal on Criminal 
Policy and Research, Corruption and Corporate Crime, 03, 2, 1995. Zie ook de websites van de Worldbank, de OECD, de United Nations, 
Transparency International en bijvoorbeeld de World Custom Organization (WCO). 
56 	. 

Brumsma, G.j.N., Beelden van criminaliteit. Arnhem, 1996. 
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onderscheiden maatschappelijke trends, voor een ander deel is dit verband veel minder sterk. 
In de behandeling van respectievelijk fraude, organisatiecriminaliteit, economisch 
machtsmisbruik en collusie wordt dit nader uitgewerkt. 

'The theory of white collar crime presented here is based on the hypothesis that criminal 
behavior results from a coincidence of appropriate motivation and opportunity' 
- J.W. Coleman " 

Doordat empirisch materiaal in Nederland vrijwel ontbreekt, wordt een aantal 
ontwikkelingen, trends en castlistiek uit de Verenigde Staten mede betrokken in de uitwerking 
van het betoog. De functie hiervan is simpelweg een illustratieve. Hoe vaak is niet gebleken 
dat Amerikaanse ontwikkelingen zich niet veel later in Europa manifesteerden? Zie hiervoor 
ondermeer de in het vorig hoofdstuk aangestipte amerikanisering van de discussie over 
georganiseerde misdaad, witwassen, handel met voorkennis en meer recent de toenemende 
aandacht voor corruptie. Daar komt bij dat de vormen van financieel-economische 
criminaliteit in de Verenigde Staten beter gedocumenteerd zijn. De aandacht voor dat 
fenomeen is daar levend, zoals mag blijken uit het grote aantal publieke en private 
organisaties die zich bezighouden met de preventie en repressie van fraude. 

Ook de publiek-private samenwerking in de bank-. verzekering- creditcard- en 
telecommunicatie-industrie is wijdverbreid en geinstitutionaliseerd in de vorm van tientallen 
stichtingen, non- profitorganisaties en wetenschappelijke onderzoekcentra. Amerikaanse 
ontwikkelingen, kengetallen en vormen van financieel-economische kunnen niet zonder meer 
worden getransponeerd naar de Nederlandse situatie. Enige terughoudendheid is dan ook op 
haar plaats. Wel kan de situatie in de Verenigde Staten inzicht bieden in mogelijke 
ontwikkelingen, alsmede de identificatie van dilemma's voor toezicht en handhaving. 

4.2 	Consumentenfraude, werknemers- en organisatiecriminaliteit 

In de verschillende bronnen wordt geen strak onderscheid aangebracht tussen 
consumentenfraude, werknemerscriminaliteit of organisatiecriminaliteit. Een onderscheid dat 
soms wordt aangebracht, is dat tussen interne en exteme fraude. Interne fraude heeft 
betrekking op de fraude die door het personeel — ook het hogere management — wordt 
bedreven. Exteme fraude wordt gepleegd door consumenten en clienten (leveranciers, 
tussenpersonen en dergelijke). Een en ander betekent dat in de paragrafen welke volgen niet 
meer een strak onderscheid is aan te brengen tussen consumentenfraude, 
werknemerscriminaliteit en organisatiecriminaliteit. In de toekomst is het van belang meer 
differentiatie aan te brengen. 

Volgens een rapportage die de gezamenlijke Nederlandse financiele instellingen voor de 
stuurgroep Tinancieel Rechercheren' in september 1997 uitvoerde, zouden deze instellingen 
jaarlijks, als gevolg van fraude, een potentieel verlies lijden van circa fl. 1 miljard. Wanneer 
de eigen afdelingen Veiligheidszaken tijdig zouden ingrijpen, zou de werkelijke schade op 
jaarbasis beperkt kunnen blijven tot ongeveer fl. 300 miljoen. Het zijn voorzichtige 
schattingen: de verzekeraars zelf lijden namelijk naar eigen schatting jaarlijks een schade van 
fl. 700 miljoen." 

57 
Coleman, J.W., 'Toward an Integrated Theory of White Collar Crime', in: American Journal of Sociology, 1987, 406-439. 

51' ,4angiftebereidheid, NPC-rapport 2000. 
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'Ik vraag me dan ook af of wij wel een uitspraak kunnen doen over de toename van fraude? 
Heel veel fraudezaken komen immers nooit naar buiten. Daar hebben de concerns veel te veel 
belang bij. We moeten niet doen of de overheid zo goed weet wat er speelt. Het probleem van 
de overheid is dat die expertise daar helemaal niet zit. De deskundigen zijn allang weggekocht 
door de kantoren. Dus daar is het zicht op de problemen veel beter.' 
- Expertmeeting journalisten 

Uit het rapport rriminaliteit en handhaving over slachtoffers, daders en strafrechr , dat op 
de website van het Openbaar Ministerie te vinden is, blijkt dat jaarlijks twee van de drie 
bedrijven slachtoffer is van interne (personeel) en externe (klanten, leveranciers, onbenoemde 
derden) criminaliteit. De totale schade voor het bedrijfsleven loopt daarmee in de miljarden 
per jaar. Volgens een enciete die medio 1996 werd uitgevoerd door het 
marktonderzoeksbureau Inter/View, die werd gehouden onder 500 bedrijven binnen de 
sectoren midden- en kleinbedrijf, wordt het Nederlands bedrijfsleven door onrechtmatige 
gedragingen van het eigen personeel voor 2 a 3 miljard gulden per jaar benadeeld. De 
schattingen van de schadebedragen ten gevolge van verzekeringsfraude zijn de afgelopen 
jaren alleen maar gestegen. En dat is er een indicatie van dat men geen greep op het probleem 
krijgt. 

Westerman noemt bij de 23 e  aanvulling bij het Handboekfraudepreventie een raming 
van 900 miljoen gulden voor 1997. In Bondig Dossier 1998 (themabulletin voor de leden van 
het Verbond van Verzekeraars wordt een geschat bedrag van 1 miljard gulden genoemd. 59  De 
fraude in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, zorgverzekeringen en fraude door 
tussenpersonen werd geschat op ongeveer 15.000 gevallen waarvan 8% zou leiden tot een 
aangifte. De schatting van de omvang van merken- en auteursrechtfraude is door de 
stuurgroep Financiele Instellingen van het NPC voor 1996 geschat op 545 miljoen gulden. In 
1995 deden zich in ons land 6000 faillissementen voor. In 16% zou sprake zijn fraude als 
(mede)oorzaak. De totale schade als gevolg van faillissementsfraude zou maximaal 500 
miljoen bedragen. Ruim 78% van de faillissementen in 1996 had betrekking op bedrijven met 
niet meer dan vier werknemers. 6°  

Het in 2000 uitgevoerde onderzoek van de Stichting TrendMeter (een telefonische enquete 
onder 400 algemeen directeuren van middelgrote ondernemingen) wijst uit dat ruim de helft 
van de bedrijven werd geconfronteerd met interne criminaliteit en dat negen van de tien 
middelgrote bedrijven de afgelopen drie jaar op een of andere manier het slachtoffer zijn 
geworden van criminaliteit van buitenaf. De schade die voortvloeit uit externe criminaliteit 
komt op een bedrag van ongeveer een half miljard gulden. 

Verenigde Staten 
Het Amerikaanse Economic Crime Investigation Institute schat dat door fraude in de VS 
jaarlijks een bedrijfsverlies wordt geleden van meer dan 200 miljard dollar. Dit is twintig 
maal meer dan de schade bedraagt die wordt toegeschreven aan andere (commune) 
criminaliteit. Fraude komt in alle bedrijfstakken voor, maar financiele instellingen (banken, 
verzekeraars en creditcardmaatschappijen) en bedrijven in de telecom-industrie behoren tot de 
grootste slachtoffers.' 

59  Faber, W. en B.W.M. van der Lugt, lnpoldering van het fraudelandschap. Oss 1999, 52. 
idem, 53 en 53. 

61  Economic Crime Investigation Institute (EC I I) Utica College Home Page. 
Maintained by the Office of Public Relations. Last Updated on December 7, 1999. 
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In 1997 zijn volgens de Uniform Crime Reports van het Amerikaanse Ministerie van 
Justitie 414.600 fraudeurs gearresteerd, werden 120.100 vervalsers aangehouden en werden 
17.400 oplichters vervolgd. Ook waren er 155.300 arrestaties wegens heling.' In 1997 zijn 
8.512 onderzoeken gedaan naar fraude binnen of door een financiele instelling. Hiervan 
hadden 3.859 zaken betrekking op schade ten gevolge van fraude waarmee een bedrag van 
meer dan 100.000 dollar was gemoeid." 

En door de ontwikkeling van de ICT-faciliteiten ontstaan nieuwe mogelijkheden om 
fraude te plegen. Zo zijn 'telemarketing fraudes' thans populair in de VS. Volgens het 
National Fraud Information Centre richt deze nieuwe fraudetak zich met name op: 1) prijzen 
(bijvoorbeeld gewonnen op renbanen), 2) voorschotten van beloningen, 3) 
thuiswerkprogramma's, 4) betaaltelefoon ens) doorschakeldiensten (de argeloze 
telefoonabonnee wordt ertoe overgehaald zijn telefoon door te schakelen naar een ander 
nummer, waardoor hij uiteindelijk voor de kosten van gesprekken opdraait). 
In een nationale studie uitgevoerd door het National Institute of Justice wordt geconcludeerd 
dat 58% van de respondenten slachtoffer is geweest van (een poging tot) fraude. " Geschat 
wordt dat slechts 15% van de fraudezaken daadwerkelijk wordt aangegeven. 

Volgens het laatste onderzoek van de American Bankers Association lijden mensen 
door checkfraude jaarlijks een verlies van 815 miljoen dollar. Dat is twaalf keer zoveel als de 
schade ten gevolge van bankovervallen. In tegenstelling tot het volksgeloof zijn oudere 
mensen minder vaak en in mindere mate slachtoffer van fraudes dan jongeren. Misschien zijn 
zij voorzichtiger, feit is dat oudere mensen eerder bereid zijn de fraude aan te geven dan 
jongere. 66 

De Association of Certified Fraud Examiners concludeert in haar Report to the Nation, 
gebaseerd op een miljoen fraudedossiers van 2.608 gecertificeerde fraudeonderzoekers: 

• de totale schade bedraagt 15 miljard dollar 
• de fraudes varieren van 22 dollar tot 2,5 miljard dollar; 
• de gemiddeld organisatie verliest per dag 9 dollar per werknemer als gevolg van 

werknemersfraude; dat moet zich uiteindelijk vertalen in hogere verzekeringspremies en 
dus onnodig hoge prijzen; 

• de gemiddelde organisatie verliest 6% van de jaaromzet door werknemerscriminaliteit, 
geld dat ook gebruikt had kunnen worden om te investeren en daardoor de lokale 
economie aan te jagen, dan wel door prijzen te verlagen; 

• fraude en misbruik kost het Amerikaanse bedrijfsleven per jaar meer dan 400 miljard 
dollar; en daarmee dus ook de samenleving die van een krachtig bedrijfsleven profiteert 
door extra werkgelegenheid, minder druk op de sociale kassen, meer 
toekomstmogelijkheden voor mensen, minder ledigheid van straatjeugd en andere sociale 
problemen; 

• het gemiddelde verlies door fraude van een mannelijke werknemer is 185.000 dollar, dat 
vanwege een vrouwelijke werknemers 48.000 dollar; Amerikaanse vrouwen zijn kennelijk 
gezagsgetrouwer dan mannen; 

62  Federal Bureau of Investigation. (released November 22, 1998). Crime in the United States, Uniform Crime Reports, 1997, p. 222. 
Washington, DC: U.S. Department of Justice. 
63  Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. (1998). Sourcebook of Criminal Justice Statistics 1997. Washington DC: US 

Government Printing Office. 
64  National Fraud Information Center. (1998). Washington, DC: National Consumers League. 
62  Titus, R., Heinzelmann, F., & Boyle, J. (1995, August). 'The Anatomy of Fraud: Report of a Nationwide Survey.' National Institute of 
Justice Journal. Washington, DC: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice. 
66  Titus, R., Heinzelmann, F., & Boyle, J. (1995, January). 'Victimization of Persons by Fraud.', in: Crime and Delinquency, 41:1:58. 

Washington, DC: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice. 

28 

1 



La ERNST &YOUNG Ernst & Young Forensic Services BV 

• de slachtoffers in de studie zijn allemaal bedrijven en overheidsorganisaties; dat wil 
zeggen dat particulieren (private burgers) buiten beschouwing zijn gebleven; 

• de minste schade wordt geleden in het onderwijssysteem, de meeste in de financiele 
wereld en het vastgoed; 

• relatief weinig fraudes worden ontdekt door routineonderzoeken. De meeste fraudes 
komen aan het licht door tips of klachten van werknemers.' 

4.2.1 Toename gelegenheidstructuren 

De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken, is dat er door liberalisering, 
internationalisering en digitalisering sprake is van een toename van gelegenheidstructuren 
voor fraude en organisatiecriminaliteit. De genoemde maatschappelijke trends leiden tot een 
schaalvergroting van de multinationale onderneming, een toenemende organisatorische 
complexiteit en een toenemende afhankelijkheid van kwetsbare geautomatiseerde systemen. 
Ieder voor zich dragen deze ontwikkelingen, volgens criminologische inzichten en 
theorievorming, gelegenheidstructuren voor fraude in zich.' 

Interpay verwerkt ongeveer 3 miljard gulden per dag aan betalingen.' 
- Expertmeeting l'oezichthouders' 

De operationele risico's worden groter en de kans op fraude dus ook. Wellink wijst voor de 
financiele dienstverlening op het volgende: 

• de grensvervaging tussen financiele instituties, alsmede het ontstaan van grote 
conglomeraten; 

• de grensvervaging tussen financiele producten waardoor hybride financiele producten 
(derivaten) zijn ontstaan. Het onderscheid tussen bank-, verzekerings- en 
investeringsproducten is minder duidelijk geworden; 

• de specifieke risicostructuur van de verschillende financiele instellingen limiteert de 
mogelijkheden van harmonisering van het toezicht op de verschillende soorten financiele 
instellingen" 

'De aanname dat het reuzen zullen zijn of worden — de aanname die in veel bedrijfstakken 
heerst: we gaan naar een 'globale' economie toe met vijf tot zeven heel grote banken, 
uitgevers, autofabrikanten, luchtvaartmaatschappijen — of een ander scenario: decomposition, 
zoals Frans dat zo mooi noemde. Volledig uiteenvallen van de auto-industrie in duizenden 
kleine bedrijfjes. Dat zou, zo zeggen sommige analisten mij, ook met Unilever kunnen 
gebeuren. Ook Philips. Dat staat op het punt dat het gesplitst wordt en dan volgt na deze 
splitsing weer een verdere splitsing. Dus decompositie. Dan is die markt of die financieel-
economische wereld veel moeilijker om daar toezicht op te houden. Ervaring loopt weg. lk 
denk dat dit voor criminaliteit wel relevant is. Een tussenvorm — en misschien is dat wel de 
worst case; je ziet het nu met effectenbeurzen: die 'day trade' — dat we straks 24 uur vanuit 

67  www.acfe  , Report to the Nation, 1999. 
• Huisman, W, Tussen winst en moraaL Achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door ondernemingen. Den Haag 2001. Zie 
ook: Tonry, M. and A.J. Reiss jr., Beyond the Law. Crime in Complex Organizations. Chicago 1993; Wells, C. , Corporations and Criminal 
Responsibility. Oxford, 1994; Fisse, B. and J. Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability. Cambridge 1993. 
• www.dnb.nl ,  'Dutch experience of supervising internationally active financial conglomerates'. Speech by profdr. A. Schilder RA, 
Executive Director of De Nederlandsche Bank NV, on the occasion of the Conference for European Banking Supervisors in Copenhagen on 
20 November 2000. 
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iedere huiskamer effecten kunnen worden verhandeld. Ja, dan is toezicht houden — ik weet 
niet hoe jullie dat doen op de STE — dat is dan bijna ...Het is ook met de 
hypotheekverstrekking en dat kan straks met notariaat dat je dag en nacht ergens de aktes kunt 
maken; op zaterdagnacht. Dat gaat continu door en dan is er gewoon dan is er heel weinig 
toezicht mogelijk. maakt dat maakt de kans op criminaliteit en op misbruik en fraude niet veel 
en veel groter?' 
- Expertmeeting `Toezichthouders' 

De nieuwe financiele structuren en vormen van dienstverlening dragen diverse risico's in 
zich. Een bijkomend gevolg van de nieuwe producten en financiele innovaties is dat het 
bancaire bedrijf veel complexer en het aanbod van financiele diensten en producten minder 
transparant zijn geworden. De kwetsbaarheid van het bankwezen wordt nog vergroot door de 
talloze onderlinge 'exposures' van banken — die van dag tot dag varieren — via interbancaire 
markten, 'over the counter-derivatentransacties' en het betalingsverkeer. Enkele getallen om 
dit te illustreren: per dag gaat er door het Europese betaalsysteem TARGET gemiddeld Euro 
900 miljard; per dag wordt er mondiaal ruim 2500 miljard dollar aan derivaten en andere 
financiele instrumenten verhandeld. 

Zowel psychologische als economische factoren werken dus het besmettingsgevaar in 
de hand. Dat resulteert in een systeemrisico, het risico dat een crisis de werking van het 
financiele stelsel belemmert of onmogelijk maakt en zelfs de reele economie in gevaar brengt. 
Door de schaalvergroting in het financiele stelsel, in combinatie met de opkomst van de 
informatietechnologie en de grotere verwevenheid van geautomatiseerde systemen bij 
financiele instellingen neemt het belang van de interne beheersing, risicomanagement en 
managementinformatie toe. De zorg voor een adequaat intern beheersingssysteem is primair 
de taak voor (het bestuur van) de bank zelf. Interne controle en audits zijn een onlosmakelijk 
onderdeel daarvan.' 

Ook bankfraude is een verzamelnaam en ook deze fraudevariant manifesteert zich op haar 
beurt weer in de volgende ondervarianten: 

• fraude met gegarandeerde betaalmiddelen (gebruik van gestolen/vervalste cheques); 
• fraude met optisch leesbare overboekingen of betalingsopdrachten voor 

grensoverschrijdende betalingen; 
• kredietfraude (valse overeenkomst/niet nakomen afwikkeling van zakelijk/ krediet of 

consumptief krediet, doorverkoop zekerheden/vals inkomensverklaring, hypothecair 
krediet); 

• fraude documentair betalingsverkeer (documentvervalsing: incasso/accreditief/letter of 
credit); 

• vals geld/waardepapier (bankbiljetten, aandelen, obligaties); 
• automatiseringsfraude (aanpassen betalingsdiskettes; 
• overige fraude (interne fraude, telefonische overboekingen). 

Respondenten noemen een aantal andere risico's die fraude in de hand kunnen werken, zoals: 

• kredietverstrekking, waaronder hypotheekfraude; 
• toename van 'creative accounting' waarmee de grens met regelrecht frauduleus 

rapporteren kan vervagen; 
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• onduidelijke en/of niet gecontroleerde zekerheidsstellingen; 
• vervalsingen van kredietbrieven (letters of credit); 
• opgeven van valse (inter)nationale referenties; 
• opzetten van `papieren' bedrijven. 

4.2.2 Digitalisering: toenemende gelegenheidsstructuren 

'De toegankelijkheid van inforrnatie en bedrijven is groter geworden, doordat alles aan elkaar 
geknoopt wordt. Er is een trend dat organisaties zich openen voor het publiek. Dat vindt men 
handig. Ketens van organisaties worden aan elkaar gekoppeld. Het kan best zijn dat de naaste 
schakel veilig is, maar het zicht verdwijnt of neemt af naarmate de keten langer wordt.' 
- Expertmeeting IT 

Digitalisering leidt tot een verschuiving van fraudeconstnicties van de fysieke naar de virtuele 
wereld. De afstand tussen de dader, de modus operandi en het slachtoffer wordt als gevolg 
van de schaalvergroting en de automatisering steeds groter en volgens sommigen wellicht 
zelfs onoverbrugbaar. 

Multinationale organisatiestructuren worden ondersteund door verschillende 
(management-)informatiesystemen. De communicatie binnen multinationale ondememingen 
verloopt via intranet-systemen. De integratie van Europese beurzen zorgt voor een 
schaalvergroting door de invoering van ondersteunende handelssystemen. De liberalisering 
van de telecommunicatie heeft geleid tot een grote toename van aanbieders. De 
telecommunicatienetwerken ondergaan een schaalvergroting. De eerste generatie netwerken 
had een landelijke dekking, maar de huidige nemen al geen genoegen meer met een Europese; 
en in de nabije toekomst zal een mondiale dekking normaal zijn. De explosieve groei van het 
intemet heeft een mondiale communicatiestructuur gecreeerd van een ongekende omvang. In 
het komend decennium zal deze groei zich krachtig doorzetten. 

Het gevolg hiervan is dat de traditionele criminologische inzichten over de directe 
relatie tussen dader en slachtoffer achterhaald raken. Werknemerscriminaliteit gaat zich 
onttrekken aan de fysieke en geografische condities die de afdeling of de bedrijfsvestiging 
stellen. Fraude met telecommunicatie kan plaatsvinden in Berlijn en een Nederlandse 
aanbieder financiele schade berokkenen. Beursfraude (bijvoorbeeld handel met voorkennis) 
ontstijgt de vanouds bekende kring van beurshandelaren en kan nu via intranet of intemet 
worden uitgevoerd. 

Wet van Moore 
De toename van de afstand tussen dader, handeling en slachtoffer wordt beInvloed door de 
versnelling in de informatietechnologie. De wet van Moore stelt dat iedere achttien maanden 
de capaciteit van computers wordt verdubbeld. Deze versnelling in de informatiestromen gaat 
gepaard met een toenemende miniaturisering — en daarmee een toenemend aantal 
gebruiksmogelijkheden — van audio-, video- en telecommunicatiestructuren. De 
miniaturisering gaat hand in hand met de integratie van verschillende systemen. Mobiele 
telefoons worden gekoppeld aan het intemet, schootcomputers worden gekoppeld aan 
intranet-systemen en het internet. En dat steeds vaker draadloos, zodat de mobiliteit van de 
apparatuur nauwelijks wordt belemmerd. In toenemende mate is er sprake van een koppeling 
van beeld, geluid, e-mailverkeer en databestanden. De snelheid van informatiesystemen zal in 
de toekomst sterk toenemen. De versnelling kan grote gevolgen hebben voor financieel-
economische criminaliteit. 
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In de eerste plaats speelt het probleem van de detectie. Het volume van 
informatiestromen en de snelheid waarmee die lopen, maakt de ontdekking en opsporing van 
frauduleus handelen moeilijk. 

In de tweede plaats heeft de snelheid consequenties voor de bewijslast. Aan de ene 
kant wijst men erop dat de elektronische papertrail oneindige mogelijkheden biedt. Aan de 
andere kant verdwijnen websites snel of is informatie niet meer traceerbaar. 

4.2.3 Gebrekkige informatiebeveiliging: nog meer gelegenheidstructuren 

Digitalisering heeft als gevolg dat het aantal gelegenheidstructuren voor financieel-
economische criminaliteit toeneemt. Informatiebeveiliging is noodzakelijk om de kwetsbare 
informatiesystemen en hun inhoud te kunnen beschermen. De informatiebeveiliging binnen 
de overheid en het bedrijfsleven blijft echter achter. De volgende conclusies uit ons onderzoek 
onderstrepen dit: 

• de aansluiting van intranetsystemen op het intemet is onveilig. De beveiligingsprotocollen 
dateren uit de jaren '70. Een van de minst beveiligde protocollen is het ophaalprotocol van 
e-mail; 

• financiele instellingen koppelen verschillende systemen en applicaties binnen hun 
bedrijfsvoering. De applicaties worden veelal bij derden gekocht. Juist deze koppelingen 
kunnen in theorie informatielekken bevatten. Hierdoor zijn derden in staat om rechtstreeks 
via deze koppelingen cijfers te manipuleren en (bijvoorbeeld) (betalings)gegevens aan te 
passen; 

• systemen zijn te kraken, doordat er fouten in de programmering worden gemaakt. De 
kwaliteit van de software en de gretigheid dan wel gejaagdheid om nieuwe producten op 
de markt te brengen leiden tot onvoldoende bewustzijn voor de informatielekken in de 
programmatuur. Alle software bevat dergelijke `weeffouten'. Het grootste probleem is de 
kwaliteitsstandaard voor applicaties; 

• de snelheid van automatiseringsontwikkelingen, zowel in de applicaties als de 
architectuur, gaat ook ten koste van de veiligheid; 

• doordat nieuwe applicaties en systemen zo snel worden ingevoerd, lcrijgen (of nemen) de 
gebruikers geen tijd om zich vertrouwd te maken met de materie, wat weer leidt tot 
fouten; 

• bedrijven doen in belangrijke mate een beroep op derden voor de ontwikkeling en 
invoering van nieuwe applicaties en systemen. De aandacht voor de achtergrond van deze 
ingehuurde krachten is vrijwel nimmer een punt van aandacht; 

• risicoanalyses door gespecialiseerde dienstverleners ('ethical hackers') tonen keer op keer 
aan dat informatiesystemen 	zijn'; 

• op gebruikersniveau ontbreekt het bewustzijn bijna geheel. Wachtwoorden zijn simpel te 
raden of makkelijk te vinden: ze staan op papiertjes die in de la liggen of onder het scherm 
zijn geplakt. Wachtwoorden worden vrijelijk gedeeld met collega's, 'want dat is zo 
makkelijk'; 

• voorzover er sprake is van een informatiebeveiliging, ontbreekt het vaak aan adequate 
juridische achtergrond en kennis van relevante jurisprudentie. 

Er bestaat in de literatuur en onder onze respondenten consensus over het feit dat veel 
computersystemen 	zijn. Dit heeft, zoals gezegd, verschillende oorzaken: slechte 
software, slordige gebruikers en stuntelige systeembeheerders. De gevolgen kunnen varieren 
van diefstal, creditcardfraude, misbruik van persoonsgegevens tot het lamleggen van vitale 
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delen van de infrastructuur, zoals beurzen, vliegvelden en ziekenhuizen. In de media vinden 
we legio voorbeelden van (uitvergrote) gaten in de informatiesystemen. 

In 2000 geeft het bedrijfsleven wereldwijd ruim 12,4 miljard dollar uit aan de 
beveiliging van computers en netwerken. Dat bedrag zal in 2004 oplopen tot vijftig miljard 
dollar. De huidige investeringen in informatiebeveiliging worden als volstrekt ontoereikend 
gezien. PricewaterhouseCoopers schat de totale schade voor de wereldeconomie op ruim vier 
biljoen (4000 miljard) gulden in 2000. 72  Onvoldoende bewustzijn en slordig management 
verklaren de enorme schadepost. Het beveiligen van computersystemen gebeurt veelal uit de 
losse pols. Van de vijfduizend IT'ers die in een onderzoek werd betrokken, zei 40% een 
`informeel beleid' te voeren: 11% treft geen enkele voorzorgsmaatregel, terwijl maar 17% kan 
bogen op een volledig gedocumenteerde aanpak. 

Op 'business-niveau' wordt onvoldoende onderkend dat bepaalde producten en diensten 
ondersteund dienen te worden door beveiligde geautomatiseerde systemen. Producten en 
nieuwe vormen van dienstverlening worden snel op de markt gebracht vanwege tijdbesparing 
en concurrentiemotieven. De beveiliging schiet er dan bij in. 

Indien sprake is van een beveiligingsbewustzijn blijkt in de praktijk nogal eens dat de 
bijbehorende verantwoordelijkheden worden afgeschoven. Die vaststelling is een voorbeeld 
van interne bureaupolitiek binnen het bedrijfsleven. Er is sprake van horizontale en een 
verticale afschuiving van verantwoordelijkheden. Gezag wil men niet boven zich, maar 
verantwoordelijkheden evenmin onder zich. En het een hangt onlosmakelijk samen met het 
ander. 

Bij horizontale afschuiving acht niemand zich primair verantwoordelijk. De `bal' wordt heen 
en weer gespeeld tussen het management, de IT-afdelingen, bedrijfsbeveiligingafdelingen, 
'internal audit-afdelingen' en/of de juridische stafafdeling. Er is sprake van onvoldoende 
integraal informatiebeveiligingsbeleid, laat staan van uitvoering van dat beleid. Naast 
horizontale afschuiving van verantwoordelijkheden zien we ook dat verantwoordelijkheden 
verticaal worden af- of doorgeschoven. Een lid van het managementteam heeft 
informatiebeveiliging in zijn portefeuille en delegeert deze taak aan een afdeling, of meerdere 
afdelingen. Binnen de afdelingen wordt de verantwoordelijkheid op uitvoerend niveau gelegd 
bij de verschillende medewerkers. Hier neemt de aandacht voor deze neventaak dan al snel 
weer af. In bedrijven waar sprake is van een professionele informatiebeveiliging neemt op den 
duur de aandacht af. Ingebouwde versperringen ('firewalls') worden soms zelfs weer 
ongedaan gemaakt, omdat ze (uiteraard) hinderen en tijd en aandacht vergen. Intemationaal 
wordt geexperimenteerd met de aanvullende beveiligingsmaatregelen (biometrie). In 
Nederland is men hier aarzelend mee begonnen. 

4.2.4 De digitale fraudetoekomst 

'De dreiging is redel. Er doen zich echt vervelende incidenten voor: fraude. Zelfs in die mate 
dat men het zorgelijk vindt worden. Door de connecties met allerlei bedrijven, de 
toegankelijkheid van allerlei systemen, weet je op zeker moment niet zo goed meer met wie je 
te maken hebt. Het valt op dat men zich er onvoldoende van bewust is dat een systeem dat 
toegankelijk wordt gemaakt voor alles en iedereen, beveiligd moet worden. Laat je dat na, dan 
wordt er ingebroken in financiele systemen en wordt er schade aangericht. En dat gebeurt 
steeds meer.' 
- Expertmeeting IT 

72  Ammelrooy, P. van, 'De welkome inbreker', in: De Volkskrant, 5 november 2000 
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De digitalisering zal, volgens het Britse Crime Prevention Panel, een wezenlijk effect hebben 
op de aard en omvang van criminaliteit. Digitale diefstal en fraude zullen toenemen, de 
pakkans zal kleiner worden. De kennis om informatiesystemen te manipuleren zal toenemen 
door de democratisering van het computergebruik. Zowel de snelheid als de schaal van 
communicatie nopen tot een discussie over de (on)mogelijkheden van digitale bewijsvoering. 

De digitalisering van de samenleving zal leiden tot professioneler gebruik van 
encryptie waardoor de ontdekkings- en opsporingskans afneemt. De digitalisering leidt tot 
toename van de gelegenheid om criminaliteit te plegen, onder andere door de anonimisering 
in de digitale wereld. Er is daamaast sprake van mondialisering van de technologie, de 
economie, de communicatie en de misdaad. Naarmate wij afhankelijker worden van de 
interactieve technologie, zal de behoefte aan beveiliging tegen fraude en terrorisme groter 
worden. Terwijl de criminaliteit internationalef wordt, blijven de handhavingstructuren 
voomamelijk nationaal georganiseerd en georienteerd. En die kloof zal alleen maar wijder 
worden. 

Digitalisering van criminaliteitsvormen zal alleen voor een kleine technologisch begaafde 
elite zijn weggelegd. Zij alleen zijn immers in staat geautomatiseerde systemen te exploiteren 
voor criminele doeleinden. 

De vergrijzing leidt tot een nieuw daderprofiel: de `oudere' crimineel die zijn weg in 
de digitale wereld vindt. Het begrip georganiseerde misdaad kan veranderen door de 
communicatiemogelijkheden waardoor virtuele organisaties elkaar ad hoc kunnen vinden 
rondom bepaalde vormen van digitale criminaliteit. 

Wat heeft waarde? 
De digitalisering kan, mits goed beveiligd tegen ongewenst of onoordeelkundig gebruik, haar 
waarde hebben: goederen zullen bijvoorbeeld moeilijker te stelen of te beschadigen zijn 
doordat ze langs elektronische, biologische of chemische weg gekoppeld zijn aan de eigenaar. 
Maar daar staat tegenover dat elektronica (of componenten) steeds kleiner en handzamer 
worden en dus aantrekkelijker voor diefstal. Men verwacht dat de elektronische 
dienstverlening kwetsbaarder dan nu zal worden. Kennis en informatie zijn de kwetsbare 
producten geworden. Hierbij moeten we denken aan intellectueel eigendom, copyrights en 
dergelijke. Dat alles zal eenvoudiger te kopieren of na te maken zijn. 

Fraude, persoonsverwisselingen en afpersing zullen waarschijnlijk vaker voorkomenen 
de criminaliteit zal vaker buiten nationale jurisdicties worden gepleegd, hoewel zich richtend 
op het nationale territorium en zal zich richten op de digitale dienstverlening. 

De digitalisering alsmede het ontbreken of slecht uitvoeren van een 
informatiebeveiligingsbeleid werken een aantal vormen van ICT-criminaliteit in de hand. In 
de literatuur worden de volgende hoofdvormen van ICT-criminaliteit genoemd:" 

• diefstal van informatie (ontvreemden van wettig beschermde persoons- of 
bedrijfsinformatie); 

• manipulatie van informatie (bijvoorbeeld in het betalingsverkeer); 

73  In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een aantal vormen van 1CT-criminaliteit aangegeven. Zie ook de uitstekende overzichten welke 

recent in Nederland hierover zijn verschenen. Stol, W. Ph. , RI van Treeck en A.E.B.M. van der yen, Criminaltieit in Cyberspace. Len 
pralankonderzoek near aard, ernst en aanpak in Nederland met veertig aanbevelingen. Elsevier 1999. Zie ook: Vriesde, R., De crimineel 

beef! geen pibull maar een mitts. Visiedocument (1998 -2000) van de Stuurgroep informatietechnologie en criminaliteit van het NPC. De 

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politic heeft twee belangrijke rapporten op dit terrein gepubliceerd: Fraude en Internet (maan 1999) 

en Achtergronden van Internetfraude (maart 1999). 
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• beschadiging of vernietiging van informatie ('cyberterrorisme'); 
• diefstal van identiteit (aannemen van een vreemde identiteit teneinde te frauderen); 
• handel in informatie (illegaal verkopen van commerciele databestanden). 

4.2.5 Identiteitsfraude 

Een nieuwe vorm van fraude die wordt gesignaleerd, is identiteitsfraude. Dit is bij uitstek een 
fraudevorm die fysieke en geografische grenzen overstijgt. Via de telecommunicatie kan 
bijvoorbeeld de identiteit worden `gestolen' van iemand op de Filippijnen teneinde diens 
identiteit te misbruiken voor een virtuele aankoop in Los Angeles. 

De toenemende afstand tussen dader, criminele handeling en slachtoffer kan zich ook meer 
gaan voordoen door de verwachte groei in het gebruik van elektronisch geld. Niet alleen de 
diefstal van een identiteit van een client kan leiden tot fraude, maar ook de virtuele financiele 
instelling kan malafide zijn. 

Identiteitsdiefstal wordt gepleegd door persoonsinformatie als credit cardgegevens, 
pincodes, telefoonnummers, computerwachtwoorden of bijvoorbeeld sofi-nummers van 
burgers te bemachtigen. Om daaraan te komen worden de volgende activiteiten ontplooid: 

• diefstal van bank- en credit cards; 
• diefstal van post om bank- en giro-overzichten, rekeningnummers, betaalpatronen, relaties 

en belastinginformatie te verkrijgen; 
• verandering van postadres, zodat de post wordt bezorgd bij de fraudeur; 
• verkrijging persoongsgegevens via zoektochten op internet; 
• kopen van persoonsinformatie via marketingbureaus; 
• opening van rekeningen met valse identiteit en vervolgens in korte tijd of veel bestellen, of 

krediet aanvragen; 
• aanvragen van mobiele telefoon met valse identiteit; 

Er bestaan hier in de VS geen betrouwbare statistieken van. De schattingen lopen uiteen van 
500.000 tot 700.000 slachtoffers per jaar. In een rapport van het General Accounting Office 
over de jaren 1992 tot 1997 vinden we een verzestienvoudiging van het aantal zaken. Trans 
Union ontving in 1997 maar liefst 2.000 telefonische klachten per dag. 

4.2.6 'Nieuwe' fraude- en criminaliteitsmarkten 

In de Verenigde Staten is medical of health care fraud een belangrijk economisch, sociaal en 
medisch risico geworden. Ook hier zijn de schattingen omvangrijk en dus verontrustend te 
noemen. Een groot deel van deze fraudes wordt gepleegd door bepaald niet als crimineel te 
boek staande gewaardeerde burgers en organisaties van de samenleving, te weten: 
specialisten, artsen en medische instellingen. Witteboordencriminaliteit in witte, keurig 
gesteven, ziekenhuisuniformen. 

Ook met kunst — die heeft immers waarde — wordt tegenwoordig meer dan vroeger 
gefraudeerd. Ronduit levensbedreigend zijn fraudes en corruptiegevallen in de 
voedselindustrie. Productbesmettingen zijn helaas niet zeldzaam: dioxine of afgewerkte olie 
in voedsel, verboden groeihormonen in diervoeder en, actueel, de BSE-crisis. 

De informatie over deze onderwerpen is echter schaars en fragmentarisch. Hetzelfde 
geldt voor biogenetische manipulatie. Binnen de wereld van de medische ethiek wordt een 

74  U.S. General Accounting Office, 'Identity Fraud', Report No. GGD-98-100BR, 1998, p. 40. 
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discussie gevoerd over de (on)mogelijkheden van klonen en het identificeren (en 
beInvloeden) van menselijke genetische eigenschappen en de gevolgen daarvan. 

In verschillende expertmeetings is van gedachten gewisseld over het begrip economische 
schaarste in relatie tot mogelijke nieuwe misdaadmarkten. Naast de voedselindustrie is daarbij 
gewezen op de mensensmokkel, de handel in vrouwen, illegale werkkrachten en wellicht in 
de nabije toekomst de illegale handel in water. Immers, water zal schaars gaan worden. Niet 
voor niets is onlangs een intemationale conferentie gehouden over de toekomst van de 
watervoorziening. Ook wordt gewezen op het 'verdwijnen' van toezicht en controle door de 
overheid, op geprivatiseerde `vitale' overheidstaken als energie, transport, telecommunicatie, 
sociale voorzieningen, medische zorg en transport. 

We staan nog slechts aan het begin van een discussie over toezicht in relatie tot 
geprivatiseerde markten, aldus een aantal respondenten. 

Hoewel wapenhandel zo oud is als wapens zelf, acht een aantal respondenten de 
aandacht die daaraan geschonken wordt, te vrijblijvend en te flauw. Tegen de achtergrond van 
de verschillende regionale conflicten blijft er immers een vraag bestaan naar wapens, wat 
escalering alleen maar in de hand kan werken. En dat betekent weer oplaaiende conflicten, 
mislukte of verwoeste oogsten, hongersnood, vluchtelingen, maatschappelijke 
ontwrichtingen; zowel lokaal, als in de landen die vluchtelingen opvangen. De verwachting is 
dat deze vraag misschien constant zal blijven, maar waarschijnlijker zal toenemen. 

Bedrijfsspionage heeft zich als thema ontrukt aan de, deels geromantiseerde, Koude 
Oorlogbeschrijvingen. Economische (door de staat) en bedrijfsspionage (door de 
ondememing) zijn thema's waarover steeds meer informatie vrijkomt. In de discussie over het 
Echelon-netwerk (een wereldomspannend spionagenetwerk uit de Koude Oorlog) is 
vastgesteld dat telefoon-, fax- en emailverkeer systematisch wordt afgeluisterd. Meer en meer 
wordt aangenomen dat dit ook plaatsvindt vanwege economische belangen van landen, al dan 
niet in combinatie met bedrijfseconomische belangen in die landen. 

Multinationals als Mitsubishi, Nissan en Toshiba, Nike, Adidas, General Motors, 
Volkswagen, Exxon, Wackenhut en Kroll Associates worden genoemd als slachtoffer of 
dader in bedrijfsspionagezaken. In verschillende landen hebben zaken tot veroordelingen 
geleid. Naast bedrijfspionage wordt ook gewezen op de toenemende aandacht van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor economische spionage. Landen als Frankrijk, de 
Verenigde Staten, Israel, Japan, Duitsland en Groot-Brittannie worden genoemd in 
verschillende zaken. " 

In de discussie over het Echelonnetwerk in het Europees Parlement is een bedrag van 
64 miljard gulden genoemd dat het Europese bedrijfsleven zou zijn misgelopen als gevolg van 
bedrijfsspionage. Middels het Echelonnetwerk zou strategische informatie over offerte en 
lopende onderhandelingen zijn doorgespeeld naar Amerikaanse bedrijven. Campbell, wiens 
onderzoek de deels basis vormt voor de discussie in het Europees parlement, noemt slechts 
twee gevallen waarbij Nederlandse bedrijven slachtoffer waren. Ballast Nedam zou een 
opdracht ter waarde van 129 miljoen gulden hebben verloren aan een Amerikaans bedrijf. Het 
betrof de renovatie van de luchthaven op Aruba. Een niet met name genoemd bedrijf zou een 

75  Winkler, I., Corporate Espionage. What it is. Why it is happening in Your Company and what you should do about it. Rocklin, 1997. Zie 

ook: Cornwall. H. The Industrial Espionage Handbook. London, 1991. 
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opdracht ter waarde van 310 miljoen gulden zijn misgelopen voor een waterproject in 
Malawi." 

Ten van de belangrijkste argumenten die de Amerikanen geven om economische spionage te 
mogen uitoefenen — dus het afluisteren van bedrijven bijvoorbeeld — is dat ze onmiddellijke 
concurrentie daardoor wilden bestrijden. En dat is opgepakt door het bedrijfsleven dat die 
communicatie juist vertrouwelijk wilde houden. Dat wilde geen overheidsspionage. Vanuit 
burgerij en bedrijfsleven komt nu de vraag om bedrijfsspionage (internationaal, want 
Nederland doet het ook) te beteugelen. Geen enkele overheid wil zich daar restricties 
opleggen. Niettemin wordt er druk uitgeoefend; ook door Nederland.' 
- Expertmeeting criminologen 

Bij bedrijfsspionage lijkt een verband te bestaan met de aangegeven liberalisering van 
markten en de toename van concurrentie. Naast de genoemde vormen van identiteitsdiefstal 
wordt gewezen op de toename van diefstal van informatie binnen ondernemingen. 
Werknemers hebben toegang tot strategische bedrijfsinformatie en kunnen relatief 
gemakkelijk aan persoonsinformatie komen van clienten, andere werknemers en 
zakenrelaties. Internet wordt de meest misbruikte structuur om persoonsinformatie te 
vergaren. De explosieve toename van 'direct marketing bureaus' en andere sites waar 
persoonsgegevens worden aangeboden, werkt identiteitsdiefstal in de hand.' 

Bedrijven in de Verenigde Staten verliezen op jaarbasis meer dan 250 miljard dollar 
door bedrijfsspionage, aldus de American Society for Industrial Security (ASIS). Dit wordt in 
1997 geconcludeerd op grond van een onderzoek onder de 1000 Fortune, aangevuld met de 
300 snelst groeiende bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven (56%) van de 
respondenten rapporteerde incidenten. In een periode van 17 maanden werden 1100 
incidenten gedocumenteerd. De totale schade bedroeg 44 miljard dollar. De schattingen over 
de schade zijn vijfmaal hoger dan de vorige ASIS-survey. Het onderzoek van ASIS bevestigt 
het beeld van de gemiddelde dader: (voormalige) medewerkers die boven alle verdenking 
staan, uitzendkrachten, kortverbandmedewerkers, adviseurs, concurrenten en 
aanleveringsbedrijven. 

De diefstal van strategische bedrijfsinformatie is volgens de FBI een van de meest 
serieuze vormen van misdaad waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. Een specifiek 
onderzoek van de CSI/FBI aangaande computercriminaliteit en beveiliging wees uit dat in de 
periode 1997-1999 meer dan 42 miljoen dollar aan strategische bedrijfsinformatie was 
gestolen van 64 verschillende bedrijven 

Een onderzoek van de American Society for Industrial Security naar verlies van strategische 
bedrijfsinformatie levert een schatting van 63 miljard dollar schade. De 'high-tech industry' 
heeft een gemiddeld verlies per incident van 19 miljoen 

Het Amerikaanse Computer Security Institute (CSI) publiceert sinds enkele jaren de 
resultaten van een periodiek onderzoek. Enkele conclusies daarvan (1999): 

• bedrijven, financiele instituten en overheidsdiensten worden geconfronteerd met interne 
en exteme dreigingen; 

• systeeminbraken door werknemers nemen toe; 

`Spionage kost Europese bedrijven 64 miljard gulden', in: De Volkskrant, 26 januari 2001 
77  Presentation by Beth Givens Privacy Rights Clearinghouse voor de U.S. Senate Judiciary Subcommittee on Technology, Terrorism, and 
Government Information, July 12, 2000. 
78  Statement by Neil J. Gallagher Deputy Assistant Director Criminal Division 
Federal Bureau of Investigation before the Joint Economic Committee United States Congress March 24, 1998 
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• systeeminbraken door buitenstanders nemen toe; 
• de intemetverbindingen zijn met name kwetsbaar; 
• 26% van de respondenten rapporteert diefstal van strategische informatie; 
• de totale financiele verliezen bedragen ruim $100.000.000 voomamelijk door diefstal van 

strategische informatie en fraude; 
• een van de belangrijkste trends volgens CSI is de toename van exteme computerinbraken. 

Dit blijkt ook uit ander onderzoek; 
• ICT-criminaliteit is een toenemende bedreiging voor de concurrentiepositie van het 

Amerikaanse bedrijfsleven. 

4.2.8 Kritische informatie-infrastructuur 

In toenemende mate zijn publieke en private organisaties afhankelijk geraakt van onderling 
met elkaar communicerende informatiesystemen. De kwetsbaarheid van deze informatie-
infrastructuur is groot en wordt alleen maar groter. Indien het `systeem' een beoordelingsfout 
maakt, kan dit een kettingreactie tot gevolg hebben in andere delen van de informatie-
infrastructuur. Door de toenemende snelheid zijn fouten moeilijk voortijdig te corrigeren. In 
1990 en 1991 raakten Amerikaanse telefoonnetwerken ontregeld. In 1992 ontdekte British 
Nuclear Fuels 2.400 fouten in een eerste versie van de software waarmee de nucleaire 
centrale in Sellafield zou worden gecontroleerd. In 1998 leidde een foutje in een satelliet tot 
grootschalige storingen van semafoons. Het intemationaal betalingssysteem is geheel 
afhankelijk van digitale systemen. Op de websites over cybercrime worden steevast scenario's 
uitgewerkt waarin een financiele instelling wordt getroffen door een computervirus, of 
slachtoffer wordt van een andersoortige digitale of virtuele aanslag. 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de kwetsbaarheid van computers en de kwetsbaarheid 
van netwerken. Er is sprake van misdrijven: 

• die de infrastructuur en de nationale veiligheid aantasten; 
• die het economisch verkeer van instituten en bedrijven raken en 
• die belangen van individuele burgers betreffen (met name belangen in de persoonlijke 

levenssfeer). 

Op intemet is sprake van een explosieve aandacht voor concepten als 'infowar 
cyberterrorisme en bedrijfsspionage. Het betreft bier vormen van ICT-misdrijven die worden 
gepleegd door commerciele concurrenten, terroristen en/of inlichtingendiensten. Het heeft 
geleid tot de oprichting van afdelingen Info- and Cyberwar binnen voomamelijk de 
Amerikaanse overheid en in toenemende mate ook binnen het bedrijfsleven. Intemationaal 
krijgt dit initiatief navolging. 

In de Nederlandse literatuur en ook onder de respondenten worden bedrijfsspionage en 
terrorisme in relatie tot de kritische informatiestructuur niet of nauwelijks genoemd. Er 
worden geen voorbeelden gegeven en de Amerikaanse aandacht voor bedrijfsspionage 
(Echelon) wordt door de meesten niet toepasbaar geacht op ons land. 

Recent is wel een initiatief genomen door de stuurgroep ICT-criminaliteit van het 
Nationaal Platform om in navolging van de Verenigde Staten te komen tot een publiek-private 
analyse van de kwetsbaarheid van Nederlandse informatiesystemen. 

De Stichting Maatschappij en Ondememing heeft in februari 2001 de studie 
informatieoorlog. Over de schaduwkanten van de informatiemaatschappij' uitgebracht. In de 
publicatie wordt gewezen op de (toenemende) kwetsbaarheid van informatiesystemen die het 
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doelwit zijn van hackers, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en bedrijfsspionage. 79  De 
Nederlandse overheid informeert begin 2001 de Tweede Kamer over het Echelon-netwerk, 
een mondiaal afluistersysteem dat is opgezet tijdens de Koude Oorlog. Minister De Grave 
(Defensie) schrijft in de notitie `Grootschalig afluisteren van moderne 
communicatiesystemen': `Systemen waarbij op grote schaal telefoon, fax en e-mail wordt 
`afgeluisterd', zoals het Amerikaans-Britse Echelon, beperken zich niet tot enkele Westerse 
landen. Opsporingsdiensten, veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten 'van landen met 
uiteenlopende politieke kleur' maken gebruik van dergelijke systemen. Ook bedrijven en 
criminele organisaties zijn in staat grootschalig informatie af te tappen.' 

4.3 	Verklaringen voor consumentenfraude, werknemers- en organisatiecriminaliteit 

'Wel kan de aanwezigheid van een sterke gelegenheidstructuur de motivationele drempel 
verlagen: men is eerder bereid regels te overtreden als het makkelijk kan' 
- Wim Huisman 

Op grond van sterk uiteenlopende (inter)nationale schattingen kan worden aangenomen dat 
sprake is van consumentenfraude en werknemerscriminaliteit. De schade daarvan is zelfs op 
grond van de voorzichtigste schattingen groot. Dat steeds meer ondernemingen slachtoffer 
worden van dit soort fraudes blijkt ook uit de groei van de private onderzoeksmarkt. Vanaf 
het midden van de jaren '80 zien we in Nederland een toename van het aantal 
fraudeonderzoeken betreffende de onderneming. In het volgende hoofdstuk komt de 
privatisering van het fraudeonderzoek nader aan de orde. Hier volstaan wij met de conclusie 
dat in ons land naar schatting ongeveer 1000 particuliere onderzoekers werkzaam zijn voor 
multinationale ondernemingen, verzekeringsbedrijven, expertisebureaus, particuliere 
onderzoeks- en recherchebureaus, alsmede afdelingen Forensische expertise van de grote 
accountantsmaatschappen. Het toenemende aanbod van particuliere onderzoekscapaciteit 
rechtvaardigt de conclusie dat (de aandacht voor) het aantal fraudes binnen de onderneming is 
toegenomen. 

Er zijn meer gelegenheidstructuren gekomen, maar dat alleen verklaart niet waarom 
(bijvoorbeeld) werknemers fraude plegen. Er zijn namelijk meer redenen of oorzaken aan te 
geven waarom (sommige) werknemers crimineel of ongewenst gedrag jegens de onderneming 
vertonen. Wij noemen er hierna enkele. Zij zijn deels gebaseerd op literatuur en deels op 
meningen van respondenten. 

4.3.1 De organisatorische druk op de werknemer 

Een belangrijke oorzaak van normafwijkend gedrag van werknemers vinden we in de 
arbeidsvreugd, zoals dat vroeger genoemd werd, dan wel voldoening in het werk. Reeds 
Marx wees erop dat de vervreemding van de arbeider ten opzichte van zijn werk tot groot 
ongenoegen kon leiden. Wie niet tevreden is met het werk dat hij een groot deel van zijn 
dagelijks leven doet en dat energie en aandacht van hem eist, kan al gauw geneigd zijn het 
niet zo nauw te nemen met de regels. Zeker in een (bedrijfs)cultuur waarin prestaties boven 
alles gaan, waar het personeelsverloop en ziekteverzuim alarmerend zijn en waar nieuw 
personeel moeilijk te werven, laat staan op te leiden en te behouden is, zal de werkdruk tot 
een onaanvaardbaar en onbeheersbaar niveau stijgen. Als daarbij de afstand tussen de 

Informatieoorlog. Over de schaduivkanten van de informatiemaatschappij. SMO publicatie. Den Haag 2001. 
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werkvloer en leiding onoverbrugbaar lijkt, als er geen ruimte is voor overleg en begrip liggen 
de risico's op normafwijkend gedrag op de loer. 

Vandaar dat het van belang is dat de werkgever zijn medewerkers niet alleen steun, 
stimulering, waardering, carriereperspectief en dergelijke dient te geven (human resource 
management), maar ook duidelijk moet maken wat hij van hen verlangt en wat hij beslist niet 
van hen accepteert. Een afwijking tussen wat de medewerker zelf wil en kan doen (of zijn 
doelstellingen) en dat wat de organisatie kan en wil doen, kan een belangrijke factor zijn voor 
het ontstaan van werknemerscriminaliteit. 

4.3.2 Afnemende loyaliteit van de werknemer 

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich tot op zekere hoogte door schaarste. Dit betekent dat 
veel meer dan in het verleden sprake is van kortlopende en snel wisselende 
arbeidsverhoudingen. De tijd dat werknemers een groot deel van hun werkzame leven aan 
dezelfde ondememing verbonden zij, ligt achter ons. Nog afgezien van het feit dat veel 
ondememingen niet lang in hun huidige vorm blijven bestaan, vanwege faillissement, fusie, 
overname, uitbreiding of verhuizing naar een ander deel van het land of de wereld. 

Een aantal respondenten meent dat wisselende arbeidscontracten leiden tot een 
afnemende loyaliteit bij de werknemer. Die voelt zich minder moreel gebonden aan de 
werkgever en dit zou (mede) een verklaring kunnen zijn voor werknemerscriminaliteit. Het is 
op grond van ons onderzoek niet mogelijk om uitspraken te doen over een mogelijke 
afnemende loyaliteit van werknemers. Opmerkelijk is wel dat veel functionarissen die gepaaid 
zijn met aantrekkelijke optieregelingen teneinde hen aan de organisatie te binden, er niet voor 
terugschrikken de ondememing te verlaten indien zich (financieel) aantrekkelijker 
mogelijkheden voordoen. Trouwens, ook het aantal dat voor zichzelf begint en meer prijs stelt 
op zijn vrijheid, stijgt opvallend. 

4.3.3 Gelegenheidstructuren en rationalisaties 

4.3.4 Omvang/complexiteit van de organisatie 

• Ernst Se Young Forensic Services BV 

Naast organisatorische druk wordt een belangrijke rol toegekend aan gelegenheidstructuren 
en rationaliseringen van werknemers. De gelegenheidstructuren hebben veelal betrekking op 
onvolkomenheden in de administratieve organisatie en het stelsel van interne controle 
(AOIC). 

In ieder (particulier) fraudeonderzoek komt naar voren dat daar onvolkomenheden in 
zijn te constateren. Indien de (werk)druk toeneemt en de gelegenheidstructuren zich 
voordoen, kan de werknemer tal van argumenten aanvoeren om niet langer integer en loyaal 
te handelen (rationalisering van afwijkend gedrag). Zo zijn de argumenten of weerleggingen 
at snel gevonden: er is geen direct slachtoffer, als ik het niet doe, doet een andere het wel, 
iedereen doet het, de baas geeft zelf het slechte voorbeeld, iedereen heeft zijn prijs, het 
hoorde bij de job en dergelijke. 

'Het is opmerkelijk dat iedere organisatie die een zekere omvang krijgt, criminogene trekken 
krijgt.' 
- Expertmeeting 'Toezichthouders 
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4.3.5 Individualisering en anonimisering van relaties 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

Er is een periode geweest waarin men zwoer bij schaalvergroting: door efficiency konden 
kosten worden gedrukt en konden er fondsen voor andere doeleinden worden vrijgemaakt. 
Kleine, overzichtelijke en beheersbare scholen met een vrij strakke sociale controle werden 
om financieel-economische redenen gevoegd bij andere instellingen die alle hun eigen cultuur 
en tradities kenden. Zo ontstonden scholengemeenschappen van duizenden leerlingen en 
honderden docenten die elkaar niet of nauwelijks kenden en `geen boodschap aan elkaar 
hadden'. De sociale controle raakte in het slop: vervreemding, anonimiteit, eenzaamheid, 
verlies van referentiekaders en wat dies meer zij leidden tot onbeheersbaar schoolverzuim met 
alle negatieve individuele en maatschappelijke gevolgen van dien (zwerfjeugd, `drop-outs', 
toename jeugdcriminaliteit, onveiligheid op straat en dergelijke). Het gemeenschapsdier mens 
werd op zichzelf teruggeworpen, jets wat juist zo werd afgewezen door de intelligentsia in de 
jaren '50, de tijd waarin de generatie die thans de beslissingen neemt, is opgegroeid. 

Jets dergelijks kan men mutatis mutandis ook zien in de fusies van andere kleine 
instellingen tot grote organisaties; zowel in de nonprofit-sfeer als in de commerciele sector. 
De (toenemende) omvang en complexiteit van de ondememing kan bijdragen tot een gebrek 
aan overzicht en controle, het ontstaan van `deviante subculturen', een gebrek aan 
communicatie en een verwatering van hierarchische gezagsrelaties. Met name de 
schaalvergroting in de multinationale ondememing leidt ertoe dat de leiding de zaken niet 
altijd meer in de greep hebben ('span of control). De relatie met liberalisering en 
intemationalisering lijkt hier wel sterk aanwezig. Volgens de criminoloog Braithwaite bestaat 
dan ook een `sterk verband tussen bedrijfsgrootte en veiligheid'. 

Sociale en professionele relaties worden door intemationalisering en digitalisering steeds 
anoniemer. Dit kan leiden tot het volgende. 

In de eerste plaats is sprake van een toenemende individualisering. In de virtuele 
wereld verandert het karakter van menselijke relaties en zijn er steeds minder persoonlijke 
contacten. Men ziet elkaar immers niet. De sociale-controletheorie benadrukt het belang van 
(in)formele controlemechanismen die zorgdragen voor normbevestiging. Aan 
gelaatsuitdrukkingen en andere lichaamstaal kan immers veel informatie worden ontleend. In 
de virtuele wereld neemt deze vorm van sociale controle snel af. Persoonlijke relaties worden 
anoniem, vinden plaats over grote geografische afstanden en krijgen in toenemende mate een 
digitaal karakter. De criminoloog Geis wijst op de toenemende groei en bureaucratisering van 
ondememingen waardoor de individuele ondememers en managers steeds minder herkenbaar 
en gezichtsbepalend zijn." 

In de tweede plaats is sprake van anonimisering. Communicatieprocessen worden 
gedepersonaliseerd door het gebruik van virtuele namen en wachtwoorden. De sociale en 
professionele communicatie verliest deels de menselijke component. 

In de derde plaats is er sprake van anonimiteit in de meest letterlijke zin van het woord 
door de invoering van versleutelingstechnieken of encryptie. De intemationalisering en 
digitalisering leiden tot codering van informatiestromen. Dit gebeurt vanwege veiligheid- en 
privacy overwegingen, maar levert - in combinatie met de massaliteit en de snelheid van de 
communicatieprocessen — problemen op voor publieke en private toezichthouders. 

Persoonlijke en zakelijke relaties zijn aanzienlijk `anoniemer' geworden. Sociale 
controle is afgenomen en sociale relaties zijn van karakter veranderd, doordat mensen in 
toenemende mate over grotere afstand met elkaar communiceren via datanetwerken. Door 

80 	. 
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deze toenemende individualisering en anonimisering kunnen barrieres voor normafwijkend 
gedrag sneller geslecht worden. Het is op grond van ons onderzoek niet mogelijk uitspraken 
te doen over de mate waarin dit alles leidt tot een toename van fraude. 

4.3.6 Profiel van de fraudeur 

Door het gebrek aan empirische kennis over consumentenfraude en werknemerscriminaliteit 
is het ons niet mogelijk uitspraken te doen over daderprofielen. Er is sprake van fraude in de 
telecomindustrie, fraude met betaalmiddelen, fraude met verzekeringen en vormen van 
werknemerscriminaliteit, maar wie deze fraudes plegen en of hier patronen in zijn te 
herkennen, is vooralsnog onduidelijk. Deelstudies die tot gerichte aanbevelingen kunnen 
leiden, zijn hiervoor noodzakelijk. 

Uit Amerikaans onderzoek kan we! een (Amerikaans) daderprofiel worden opgesteld. 
Maar het betreft een zo algemeen profiel dat het niet mogelijk is te differentieren naar soorten 
van ondernemingen, soorten van fraude; laat staan dat emit opgemaakt kan worden dat er 
sprake is van een bepaalde trend. Interessant is wel het beeld dat wij in Nederland lijken te 
hebben van consumentenfraude en werknemerscriminaliteit (lager personeel, uitvoerend 
werk, incidentele gelegenheidsfraudeur bij verzekeringen of mobiele telefonie), niet blijkt te 
kloppen met de Amerikaanse ervaringen. Niettemin is het moeilijk harde uitspraken te doen 
over het bestaande Nederlandse beeld; afgezien nog van een uitspraak of de Amerikaanse 
trend ook in Nederland zou `aanslaan'. 

De Association of Certified Fraud Examiners heeft in haar Report tot the Nation fraude en 
witteboordencriminaliteit onderzocht. Uit dit onderzoek komen de volgende daderprofielen 
naar voren: 

• de gemiddelde fraudeur is een universitair geschoolde blanke; 
• de fraudeur is voornamelijk van het mannelijk geslacht (75%); 
• van de onderzochte fraudezaken blijkt 58% - we spreken over aantallen zaken, (nog) niet 

over de schade — door werknemers te zijn gepleegd, 30% door de leiding en 12% door de 
eigenaren of leden van de raad van bestuur (een raad van commissarissen kent de 
Amerikaanse praktijk niet: daartoe aangewezen of gekozen leden van de Board oefenen 
toezichtfuncties uit); gegeven het feit dat de top van de organisatie doorgaans uit 
aanzienlijk minder mensen bestaat dan het (overige) personeelsbestand, valt het aandeel 
dat de leiding en toezichthouders in fraudezaken hebben, buitensporig groot is; 

• de gemiddelde schade door fraude die door mannen wordt gepleegd, is viermaal groter 
dan die welke door vrouwen wordt gepleegd; 

• de gemiddelde schade als gevolg van managementfraude is vier maal groter dan fraude 
van medewerkers die lager in de organisatie functioneren; 

• de gemiddelde schade die bestuursleden en adviseurs aanrichten met bun frauduleuze 
praktijken, is maar liefst zestien maal groter dan die welke door werknemersfraude wordt 
veroorzaakt; 

• de gemiddelde fraudeschade veroorzaakt door 60+'ers is 28 maal groter dan die welke 
door werknemers van 25 jaar of jonger wordt aangericht; 

• de fraudeverliezen veroorzaakt door daders met een HBO-opleiding zijn vijf maal groter 
dan verliezen die door daders met een middelbare schoolopleiding worden veroorzaakt. 

De onderneming is niet alleen slachtoffer van consumentenfraude en werknemerscriminaliteit, 
maar ook van andere bedrijven. Hier is sprake van organisatiecriminaliteit. Welke 
verklaringen worden voor organisatiecriminaliteit gegeven? Overigens is ook hier de 
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scheidslijn tussen werknmerscriminaliteit en organisatiecriminaliteit niet makkelijk te 
trekken. 

4.3.7 	Concurrentie 

De primaire doelstellingen van een onderneming zijn het bestendigen van haar continufteit en 
streven naar winstmaximalisatie (beter wellicht in deze tijden van verantwoord ondememen: 
winstoptimalisatie). Marktverhoudingen zijn van invloed op deze doelstellingen. Ben 
toenemende marktdruk (bijvoorbeeld toenemende (buitenlandse) concurrentie) kan een 
verklaring zijn voor organisatiecriminaliteit. Liberalisering introduceert het marktmechanisme 
op veel terreinen die tot voor kort `beschermd' waren door de overheid. Ook op bestaande 
markten neemt de concurrentie toe, zeker vanuit de lagelonenlanden. Het 
concurrentiebeginsel zal nog dieper in de samenleving worden `geinfiltreerd'. Dit biedt als 
zodanig een verklaring voor verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit, 
zoals illegale informatiehandel of bijvoorbeeld bedrijfsspionage. Bij economisch 
machtsmisbruik bestaat een sterkere correlatie met concurrentie als verklaring voor deze vorm 
van financieel-economisch misbruik Dit argument wordt verder uitgewerkt in de paragraaf 
over economisch machtsmisbruik. 

Opvallend is de tendens om ondernemen te vergelijken met oorlog voeren. Al eerder 
werd gesproken van (bedrijfs)spionage, terwijl `agressieve' ondernemingen er alles aan doen 
om markten te veroveren, concurrentie uit te schakelen, strategieen te ontwikkelen en 
specifieke militaire tactieken toe te passen. Oud-militairen met frontervaring schijnen 
veelgevraagd te zijn om hun inzichten en ideeen. De president-directeur is een 'general' en op 
de afdelingen lopen 'officers' rond. Men spreekt trouwens ook over divisies, 'targets', 
overvallen en uithollen. De symboliek mag duidelijk zijn: in de oorlog en handel is alles 
geoorloofd; net als in de liefde trouwens. In hoeverre dit zich verdraagt met 'ethisch' 
ondernemen, is een vraag die buiten het bestek van deze studie valt. 

4.3.8 Bureaupolitiek 

De omvang en complexiteit van het organisatorische leven kan ook aanleiding geven tot de 
gedachte dat multinationale ondernemingen kunnen worden gekwalificeerd als `politieke' 
systemen. Daarmee wordt gedoeld op de interne concurrentie tussen verschillende afdelingen 
(in- en verkoop, ICT, marketing, onderzoek en ontwikkeling, 'private banking' en dergelijke), 
onder het toeziend oog van de moderne `kantoorveldwachter' die zich thans 'compliance 
officier' laat noemen. 

'Er is een bank waarvan iemand in de raad van bestuur Beveiliging in zijn portefeuille heeft; 
naast IT. Het komt ook niet altijd voor dat iemand op dat niveau IT in zijn portefeuille heeft. 
Niettemin, veel organisaties hebben wel een beveiligingsbeleid, maar het werkt niet en daar 
blijft het dan bij. In veel concerns zie je wel afdelingen met rechercheurs om fraudegevallen 
te onderzoeken, en lijfwachten om leden van de raad van bestuur en anderen fysiek te 
beschermen, gebouwenbeveiliging. Maar de informatiebeveiliging zou je daar eigenlijk aan 
moeten koppelen, want ze staan nog te ver van elkaar. De traditionele beveiliging is niet 
gewend aan de IT-wereld. En de IT-beveiliging mist de achtergrond van 
`Concernveiligheidszaken'. Sommige banken beginnen dat nu wat te combineren'. 
- Expertmeeting if 
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Deze interne concurrentie draagt een groot aantal gelegenheidstructuren in zich. Het 
'algemeen' bedrijfsbelang wordt in voorkomende gevallen ondergeschikt gemaakt aan de 
afdelings- of vestigingsbelangen. Omzetten en doelstellingen dienen te worden gehaald, soms 
ten koste van de belangen van andere afdelingen en dus de organisatie in haar geheel. De 
interne concurrentie wordt in de hand gewerkt door het volgende. 

4.3.9 	Verbrokkeling van veiligheidstructuren 

Binnen de multinationale onderneming is in toenemende mate sprake van een verbrokkeling 
van veiligheidsfuncties. Naast de afdeling bedrijfsbeveiliging hebben inteme audit-afdelingen, 
stafafdelingen (juridische zaken, personeelszaken) komen nieuwe functies en afdelingen als 
IT-beveiligingsfunctionarissen, 'compliance officers' of afdelingen 'compliance'. In meer of 
mindere mate richten zij zich op veiligheid- en integriteitaspecten. Er zijn aanwijzingen dat in 
een aantal ondernemingen (nog) sprake is van onvoldoende afstemming en samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen. Dit vormt een gelegenheidstructuur voor financieel-
economische criminaliteit. 

4.3.10 	Bonussen 

• Ernst & Young Forensic Services By 

De gelegenheidstructuren voor fraude nemen toe naarmate men hoger in de bedrijfshierarchie 
stijgt. De mogelijkheden om controles te ontwijken worden groter naarmate functionarissen 
meer macht hebben. Hierdoor ontstaan 'verleidingszones' in de organisatie. Dit proces wordt 
mede beInvloed door de bonusstructuur: er moeten (winst- of omzetdoelstellingen) worden 
verwezenlijkt teneinde de daaraan verbonden bonus te kunnen verzilveren. 
Aanmoedigingspremies krijgen derhalve onbedoelde en zeker ongewenste neveneffecten. 

4.3.11 	Bedrijfscultuur 

In de literatuur over organisatiecriminaliteit wordt gewezen op het ontstaan (en in stand 
houden) van een bedrijfscultuur die normafwijkend gedrag — zij het jegens concurrenten en 
alles wat niet tot de organisatie behoort — niet alleen tolereert, maar zelfs aanmoedigt (BCCI, 
Vie d'Or en Banco Ambrosiano). Clinard en Yeager leggen een verband tussen verschillende 
organisatiekenmerken en werknemers- en organisatiecriminaliteit. Zij wijzen op de 
bedrijfsomvang, de structuur, de cultuur en het streven naar winst die ieder voor zich van 
invloed kunnen zijn op de mogelijkheden en de bereidheid van een onderneming en haar 
medewerkers om organisatiecriminaliteit te plegen!" 

4.5 	Economisch machtsmisbruik: toenemende gelegenheidstructuren 

Door de liberalisering en zeker ook de door toenemende consolidering en concentratie van 
bedrijven op een multinationaal niveau neemt het aantal gelegenheidstructuren voor 
economisch machtsmisbruik toe. Het gevolg is dat de markteconomie en de vrije 
mededinging onder druk komen te staan. De consument is in de regel de dupe. In de jaren '90 
hebben grote multinationale concerns (Hoechst, BASF, ICI, Montedison, AICZO en andere) 
zich schuldig gemaakt aan illegale afspraken. De chemie, staal-, papier-, cement- en 
suikerindustrie kennen een sterke karteltraditie. 

Kartels worden gevormd rond nichemarkten of specifieke producten of diensten, zoals 
buizen, leidingen voor stadsverwarming of veerdiensten. Door de liberalisering verliezen 

81 
o.C. Huisman, W, Tussen wins: en moraat Achtergronden van regelnatewng en regelovertreding door ondernemingen. Den Haag 2001, 

85. 

44 



11-2 ERNST &YOUNG N Ernst & Young Forensic Services BV 

bedrijven hun beschermde positie binnen de landsgrenzen en worden ze aan hardere 
concurrentie blootgesteld. Dit leidt soms tot illegale afspraken. 

Horizontale (kartel)afspraken zijn afspraken tussen ondernemingen die feitelijk met 
elkaar concurreren. Met dergelijke `onderonsjes' wordt de competitie gefrustreerd. 
Concurrenten worden in het geheim bondgenoten. Zij bestrijden elkaar niet langer, maar 
vormen een blok om bijvoorbeeld de prijs op (een deel van) de markt te dicteren of de 
marktsegmenten onderling te verdelen. " 

Verticale (kartepafspraken zijn afspraken tussen ondernemingen die niet met elkaar 
concurreren, bijvoorbeeld een leverancier en zijn distributeurs. Voorbeelden van dit soort 
afspraken zijn de bindende prijsadviezen en absolute gebiedsbescherming voor distributeurs. 
Dergelijke verticale afspraken beperken de onderlinge concurrentie tussen de distributeurs 
van bepaalde producten. Daardoor kan de stimulans tot efficientie in de distributie afnemen 
met als gevolg dat prijzen hoger uitvallen dan noodzakelijk is. " 

Van Mien, oud- Eurocommissaris concurrentiebeleid, beschrijft de kartelvorming op 
een aantal Europese markten als gevolg van de toenemende liberalisering. De liberalisering en 
de daarmee gepaard gaande schaalvergroting binnen het bedrijfsleven hebben in een aantal 
gevallen geleid tot illegale prijsafspraken, kartelvorming en economisch machtsmisbruik. Van 
Mien: `Kartels zijn nog het best te omschrijven als samenzweringen. Bedrijven die zich eraan 
bezondigen, zijn meestal geen kleine jongens. Ze behoren tot de grootste Europese en 
mondiale industrieconcerns.' " 

Kartels werken volgens eenzelfde basisschema. Het hoogste niveau wordt meestal 
gevormd door Executive Officers of hoofden van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Zij vergaderen 
geregeld en bepalen de strategie. De uitvoering gebeurt op het tweede niveau. Hier ontmoeten 
kaderleden elkaar veelvuldig. Volgens Van Mien `zijn er aanwijzingen dat in enkele landen 
de banken de koppen bij elkaar hebben gestoken om de prijzen voor wisseloperaties vast te 
leggen'. Juist in een tijdperk van globalisering en concentraties van bedrijven is 
kartelvorming te verwachten, Van Mien: 'Het is in zekere zin een paradox dat meer 
liberalisering en meer concurrentie ook een sterkere neiging tot kartelvorming met zich 
brengen'. Van Mien verwacht in het licht van de voortschrijdende mondialisering dat 
kartelvorming het Europese niveau gaat ontstijgen en dat kartelafspraken op een mondiaal 
niveau zullen worden gemaakt." 

In de studie van Huisman en Niemeijer over organisatiecriminaliteit wordt een hoofdstuk 
gewijd aan oneerlijke concurrentie. Zij concluderen: 

• over de omvang van kartelvorming en andere vormen van oneerlijke mededinging valt 
weinig te zeggen; 

• er is wel veel juridische literatuur over oneerlijke mededinging, maar empirische kennis 
over daders, modus operandi, omvang en gevolgen ontbreekt nagenoeg geheel; 

• oneerlijke concurrentie is de grootste witte vlek in hun onderzoek naar 
organisatiecriminaliteit; 

• de ECD stelt jaarlijks zo'n 25 onderzoeken in op grond van (vermeende) oneerlijke 
mededinging; 

• de handhavingstaak is overgedragen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA); 
• de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie- Autoriteit (OPTA) moet zorg dragen voor 

de vrije marktwerking in de geliberaliseerde telecom-wereld 

82  www.nma.n1 
• idem 
• Miert, K. van , Mijn jaren in Europa. Tielt 2000. 
85  Idem, 197-222. 

45 



all ERNST &YOUNG 	 • Ernst Se Young Forensic Services BV 

De onderzoekers verwachten dat door de toenemende handhavinginspanningen meer over 
oneerlijke concurrentie bekend zal worden. Verder waarschuwen zij voor 
competentieperikelen tussen de verschillende toezichthouders. 

`Ik denk dat marktmacht en overheid een thema is als je het hebt over 2010. Dat zal de 
komende jaren gaan spelen. Daar moet de overheid aandacht aan schenken. Vooral doordat tal 
van voormalige overheidsbedrijven zijn geprivatiseerd en op afstand van de overheid zijn 
gezet. Er bestaan nog altijd allerlei verbanden tussen overheid en bedrijfsleven die tot op 
heden niet worden aangemerkt als crimineel. Maar water gebeurt tussen Verkeer & 
Waterstaat en ICPN, bevindt zich op de grens. De manier waarop KPN zijn belangen behartigt 
via de contacten die het bedrijf heeft bij de overheid, nou...' 
- Expertmeeting journalisten  

De Amerikaanse Justitie onderzoekt regelmatig kartelzaken (price-fixing). De 
geneesmiddelen- en voedingsindustrie zijn berucht om kartelvorming. Prof. John Conners, 
hoogleraar agrarische economie, verwacht een toename van kartelafspraken door de 
mondialisering van de economie, wat prijsafspraken op een ongekende schaal mogelijk 
maakt. In mei 2000 legde de Amerikaanse Justitie een boete van 500 miljoen dollar op aan 
Roche Holding AG uit Duitsland vanwege prijsafspraken met vitamines. BASF AG, ook in 
Duitsland gevestigd, maar evenals het vorige bedrijf wereldwijd actief, werd met 225 miljoen 
dollar beboet wegens illegale prijsafspraken betreffende vitamines. In 1996 betaalde Archer 
Daniels Midland 100 miljoen dollar boete wegens afspraken over voedselsupplementen. In 
datzelfde jaar kreeg Bayer een boete van 50 miljoen dollar vanwege prijsafspraken met 
voedselpreparaten. In deze zaken bleken de prijzen kunstmatig hoog gehouden te worden op 
grond van onderlinge afspraken. De voedselindustrie kenmerkt zich door zijn geringe aantal 
grote spelers waardoor deze afspraken makkelijk te maken zijn. De snelle technologische 
ontwikkelingen in de bio-industrie maken gemeenschappelijke investeringen noodzakelijk. 
De relaties tussen de concerns is dan ook groot." Het `vitaminekarter is volgens Joel Klein, 
hoofd van de Antitrust Division in de Verenigde Staten 'the most pervasive and harmful 
criminal antitrust conspiracy ever uncovered'." 

De NMA heeft in 2000 onder andere onderzoek gedaan naar: 

• afspraken in de gamalenvisserij en —groothandel; 
• prijsafspraken in de taxibranche in Rotterdam; 
• samenwerkingsverband onder varkensslachterijen; 
• de gang van zaken rondom de UMTS-veiling; 
• de gezamenlijke inkoopmacht van zorgverzekeraars; 
• prijsvoorschriften in de kledingbranche. 

In 2000 werd ook discussie gevoerd over veronderstelde prijsafspraken door olieconcerns. 
Ook werd onderzocht of olieconcerns onrechtmatig subsidies voor pomphouders inden. 

4.5.1 Verklaringen 

" Connon@agecon.purdue.edu. 
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Liberalisering en intemationalisering (consolidatie, schaalvergroting etc.) leiden tot 
economisch machtsconcentraties op vele markten. De intemationale fusiegolf in bijvoorbeeld 
de uitgeverswereld, de farmaceutische industrie, de advocatuur, de bank- en 
verzekeringswereld en de bouwwereld creeeren gelegenheidstructuren voor economisch 
machtsmisbruik. 

4.6 	Collusie: toenemende gelegenheidstructuren 

Liberalisering leidt niet alleen tot wijzigingen in de verhoudingen tussen staat en markt, maar 
ook tot de oprichting van uiteenlopende publiek-private samenwerkingsstructuren. Deze 
worden wel hybride-organisaties genoemd, die zich hebben gepositioneerd tussen de publieke 
en private sector in. Deze hybride (letterlijk: bastaarden) fungeren als intermediairs tussen het 
publieke en particuliere belang. Het management van en de democratische controle op de 
hybride-organisatie geeft aanleiding tot een nieuw politiek-bestuurlijk vraagstuk. De hybride 
dient een zakelijke en praktische orientatie te hebben om clienten waar voor hun geld te geven 
en tegelijkertijd publieke taken uit te voeren." 

als de publieke opsporingsinstanties samenwerken met private partners die te zeer 
betrokken zijn bij hun eigen clienten die vervolgd worden door het OM, hoe kan een 
objectieve opsporing en vervolging dan gegarandeerd zijn?' 
- Expertmeeting joumalisten 

Het functioneren van de hybride-organisatie is cruciaal voor een succesvolle aanpak van 
sociale problemen omdat deze organisaties een deel van de voormalige publieke taken hebben 
overgenomen. De klassieke overheidssturing maakt deels plaats voor sturing door deze 
intermediaire lichamen. De hybride-organisatie fungeert als consultatiestructuur, maar haar 
invloed reikt ook verder doordat zij beleid formuleert en ontwikkelt en soms ook betrokken is 
bij de uitvoering daarvan. De hybride-organisatie kan heel succesvol zijn, maar er is ook alle 
reden om kritisch te kijken naar de koppelingen tussen staat en markt. Naast de positieve 
opbrengsten (bijvoorbeeld de betrokkenheid van maatschappelijke partners en dus 
legitimiteit) kunnen hybride-organisaties ook besluitvorming vertragen of anderszins 
frustreren. De partners zijn dan gevangen in hun wederzijds onvermogen om problemen te 
definieren, laat staan om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De hybride-organisatie 
biedt een gelegenheidstructuur voor collusie. 

`Ja, ik denk machtsmisbruik en fraude op infrastructuur. Niet voor niets haalt de overheid het 
beheer van de spoorinfrastructuur weer terug. Er zijn veel te nauwe banden tussen 
spoorbouwers en NS Rail Infrabeheer. Daar gaan miljarden in om.' 
- Expertmeeting journalisten 

Collusie is een vaag begrip, evenals corruptie moeilijk te definieren en af te grenzen. Geen 
van beide begrippen vinden we in een of andere wet onder die benaming , maar deze 
containerbegrippen zijn wel zeer `inclusief. Het kemdelict is evenwel voor eenieder moreel 
duidelijk te vatten." Beide begrippen staan voor een inbreuk op vertrouwen, een frustratie van 
samenwerking tussen publiek en privaat domein. Beide begrippen kenmerken zich door de 
glijdende schaal waarop de bijbehorende activiteiten zich voltrekken. Degenen die zich 

W. Kickert en.C. Politt, 'Management of Hybrid organizations', in 
Heuvel, G. van den, Collusie tussen Overheid en Bedrijf Een vergeten hoofdstuk uit de organisatiecriminologie. Maastricht 1998 (oratie). 
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schuldig maken aan collusie en corruptie trachten hun ongewenste, laakbare en al spoedig 
onwettige handelen te verhullen.' 

Hoe moeten oligarchieen worden gedefinieerd in dit verband? 
`Als kleine onderling samenhangende elitegroepen die ellcaar dekken betreffende een aantal 
verantwoordelijkheden en die elkaars belangen dienen. Er is een zekere mate van cooptatie. 
Er is geen doorzichtigheid. Besluitvorrning geschiedt op basis van rituele verantwoording en 
niet op basis van feitelijkheid. In hoge mate corrupt of gevoelig daarvoor. De oligarchic gaat 
zich de eigenaar van 'de tent' noemen en dat betekent dat zij naar vrijheid kan beschikken. Er 
groeit een kliek omheen die zich voegt. Er ontstaat een materialistisch conformisme: men 
wordt er materieel beter van en conformeert zich, `omdat het zo wel goed gaat'. Er is dus geen 
tegenwicht. Kortom, een somber scenario. 
- Expertmeeting criminologen 

Collusie gaat vaak gepaard met smeergelden om bureaucratische beslissingen te beInvloeden. 
Voorbeelden zijn: het verkrijgen van in- en exportvergunningen, een overheidscontract of 
franchise en concessies voor de exploitatie van olie, mineralen, een communicatienetwerk en 
dergelijke. 91  Smeergeld wordt betaald bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en de 
uitgifte van grond, voor de aankoop van geprivatiseerde overheidsdiensten, voor de toegang 
tot schaarse markten die nog onder overheidscontrole staan, voor een vergunning en voor de 
toegang tot publieke dienstverlening." Publieke functionarissen beschikken vaak over een 
discretionaire bevoegdheid die kan worden geexploiteerd ten eigen bate. Zij kunnen hun eigen 
`schaarste' creeren en inspelen op de vraag. Zo zouden belastingambtenaren aanslagen 
negatief kunnen aanpassen of zouden publieke functionarissen een hogere prijs kunnen 
vragen voor bepaalde vormen van dienstverlening. 

`Aan de ene kant worden integriteitsnota's gepubliceerd waarin wordt gehamerd op het 
scheiden van verantwoordelijkheden: scheiding van taken, geen samenloop van 
gemeenschappelijke belangen. En anderzijds het streven om bij elkaar te gaan zitten en het 
risico lopen om gezamenlijk scheef te groeien? Dat is tegenstrijdig. Dat is een menselijk 
scenario. Mensen hebben namelijk een tegenwicht nodig. Als ze elkaar te lang kennen en 
gemeenschappelijke belangen krijgen, wordt het risico te groot dat bepaalde zaken met de 
mantel der liefde wordt bedekt.' 
- Expertmeeting criminologen 

Smeergelden worden betaald om de `andere kant op te kijken' in het geval van controles door 
toezichthouders of niet-vervolging. Het laatste doet zich voor bij slachtofferloze delicten, 
waaronder vormen van witteboordencriminaliteit. Politici kunnen steun geven of intrekken 
voor wet- en regelgeving in ruil voor smeergelden. Smeergeld wordt betaald om een betere of 
snelle dienstverlening te verlcrijgen; bijvoorbeeld door de papiermolen wat sneller te laten 
draaien. 

Ook wordt inside information, bijvoorbeeld het voortijdig inseinen van op handen 
zijnde controles of aanhoudingen door de politie, tot deze categorie gerekend." Een variant is 
het betalen van de politie door een (illegaal) bedrijf om controles of strafrechtelijke 
onderzoeken te entameren bij een concurrent. En ondememingen kunnen ook steekpenningen 
betalen om vergunningen aan concurrenten te laten weigeren. 

" idem. 

www.transparency.n1 
92  idem. 

93  Heuvel, G. van den, Collusie tussen Overheid en Bedriff Len verge ten hooldstuk uit de organisatieeriminologie. Maastricht 1998 (oratie). 
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IVolgens Van den Heuvel is Nederland niet te typeren als een 'eche corruptieland. 
Nederland heeft een open democratie met goed betaalde ambtenaren en integere leiders. De 
financiering en toegang tot de media zijn voor onze politieke partijen goed geregeld en die 

I worden behoorlijk gecontroleerd: `Wij zijn geen corruptieland, wel een collusieland,' meent 
hij." 

Een collusiebevorderende factor is de cultureel-historische traditie van niet-openbare 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. In onze overlegeconomie (het geroemde en 
verguisde 'poldermoden vinden we een groot aantal beleidsvoorbereidende, 
beleidsvaststellende en beleidsuitvoerende vormen van publiek-privaat overleg. De 

I collusiebevorderende factoren kenmerken zich door egalitaire gezagsverhoudingen (men gaat 
met elkaar om als gelijken) endoor wederzijds vertrouwen. Als een organisatie zich niet aan 
de afspraken kan houden, meldt zij dat het liefst aan de sector en aan de inspectie. De 

I handhavende overheid zal pas in laatste instantie ingrijpen; in het uiterste geval streng. 
De risico's die collusie meebrengt, zijn: stagnering van ontwikkelingen, , 

'ontdemocratisering', het ontstaan van `dubbele agenda's' met bijbehorende ineffectiviteit, en 

I het ontstaan van een kloof tussen de beleidsretoriek en de beleidspraktijk. 95  Collusie wordt 
ook wel omschreven als gijzeling of 'capturing' en dan ligt de nadruk op de directe 

I 	

afhankelijkheid van economisch grootmachten in een land. De private kartels hebben in een 
dergelijke situatie het publieke bestuur in een ijzeren greep. 

I 4.6.1 Collusie in Frankrijk en Duitsland 

a wist absoluut niet waaraan ik begon. In die tijd dacht ik nog dat burgers zich aan wetten 

I 

	

	

hielden. Wat ik nu zie is een heel andere werkelijkheid,' aldus Eva Joly, de Franse 
onderzoeksrechter die belast is met onderzoeken naar corruptie in Frankrijk. 96  In haar 'Notre 
affaire a nous' schrijft zij: '1k heb ontdekt dat er een lcring bestaat waarbinnen een komedie 

I 

	

	

van de macht wordt opgevoerd. Een beschermde kring, waarbinnen zich machtsverhoudingen 
ontwikkelen die soms heel gewelddadig zijn. Buiten het gezichtsveld van burgers'. In de 
verschillende dossiers waarmee Joly belast is, worden dwarsverbanden gelegd tussen 

I 

	

	
multinationals, politieke partijen, ministeries en (hoge) ambtenaren. Het oliebedrijf Elf speelt 
een belangrijke rol in een aantal strafrechtelijke onderzoeken; en geen rol om trots op te zijn. 
Melding wordt gemaakt van oneigenlijke beInvloeding door het bedrijfsleven van de 
besluitvorming inzake internationale orders, smeergelden voor politici en ambtenaren, fraude 
en illegale partijfinanciering. In een aantal Franse onderzoeken wordt een verband 
verondersteld tussen de Franse affaires en de affaire-Kohl. Ook in Duitsland is immers sprake 
geweest van partijdonaties van de zijde van multinationals, waarover Kohl geen openheid 
verstrekte. Een van de directeuren van Elf is in staat van beschuldiging gesteld wegens 
misbruik van gemeenschapsgeld, omkoping en zelfverrijking. 

4.6.2 Milieucollusie 

Het concept collusie wordt, zoals gezegd, gehanteerd voor de verwevenheid van onderdelen 
van het openbaar bestuur met het bedrijfsleven. Die vervlechting kan leiden tot betrokkenheid 
van het openbaar bestuur bij bedrijfsmatig illegaal gedrag. Dat hiervan binnen de afvalsector 
sprake is, blijkt onder andere uit de studie van Van Vugt en Boet.' Zij hebben onderzoek 
gedaan naar de integriteit van het openbaar bestuur, het integer handelen van bestuurders en 
ambtenaren in dit domein: 'In ieder geval wijzen wij erop dat de manier waarop de overheid 

94  Wein 
ideM. 

96  Reerink, A. , Eva Joly. `Schrik van de witte boorden', in AD Magazine, 10 oktober 2000. 
97  G.W.M. van Vugt en J.F. Boet, Zuiver handelen in een vuile context, Arnhem, 1994. 
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sturing geeft aan het milieubeleid machtsbederf in de hand kan werken. En dat beperkt zich 
niet alleen tot grensoverschrijdende afvalstromen, maar heeft met name betrekking op het 
`binnenlands' milieubeleid. Beide zijn uitdrukkelijk met elkaar verbonden: afvalmakelaars en 
andere ondememers 'in het yak' werken meestal intemationaal. Ook de ontdoeners van afval 
hebben hun contracten in binnen- en buitenland het is een groot netwerk dat zich nauwelijks 
stoort aan het bestaan van landgrenzen.'" 

Machtsbederf en ongewenste beInvioeding van bestuurders en ambtenaren blijven van 
doorslaggevende betekenis in het beleidsnetwerk Afval vanwege de verhoogde kans op de 
verstrengeling van belangen, sluipende beInvioeding door private partijen en een 
democratisch vacuiim." Toenemende confrontaties van pluriforme gedragscodes in het 
beleidsnetwerk Afval vergroten de kans op machtsbederf. Collusie of samenspanning is ook 
volgens Van den Heuvel 'het grootste gevaar achter onze goed werkende overlegeconomie'." 
De terugtredende overheid gaat overleg aan met maatschappelijke geledingen en tracht 
gedragsbeInvloeding te bewerkstelligen. Aan de overlegtafel, in onderhandelingen, bij 
vergunningafgiften en niet het minst bij het toezicht zit het openbaar bestuur dicht op de 
justitiabele. En andersom. Eshuis, De Graaf, Kouwenberg en Van Wetten deden onderzoek 
naar altematieve regulering van het milieuveld.' Zij onderscheidden drie soorten risico's: 

• aantasting van de integriteit van het overheidshandelen. De integriteit kan worden 
aangetast doordat ambtenaren of bestuurders `zich laten meeslepen door het 
koopmansgedrag van private gesprekspartners en zelf een beetje koopman worden'; 

• frustrering van de democratische controle en sturingsmogelijkheden van overheidswege. 
De democratische controle heeft geen greep op de ondoorzichtige altematieve regulering, 
zoals die in convenanten, interne milieuzorgsystemen en dergelijke wordt gevat; 

• negatieve effecten van beleidsarrangementen. Het is niet duidelijk wat de effecten zijn als 
de regels niet worden nageleefd. Fraude ligt ook hier op de loer. 

4.6.3 Onafhankelijke rechtspraakcollusie? 

De nevenfuncties van rechters zijn in het recente verleden regelmatig aanleiding tot debat 
geweest. Dat debat is niet alleen gevoerd onder juristen. Sinds een jaar of zeven zoekt een 
groep van `verontruste burgers' regelmatig de publiciteit, met soms forse aantijgingen. Die 
ontwikkeling past in een bredere maatschappelijke ontwikkeling, waarin de autoriteit, 
onkreukbaarheid en deskundigheid van professionele beroepsgroepen en publieke 
functionarissen steeds meer ter discussie wordt gesteld.' Het WODC heeft onderzoek gedaan 
naar nevenfuncties van rechters. 

Uit de literatuurstudie komen zes mechanismen naar voren die ervoor kunnen zorgen dat 
nevenfuncties tot ongewenste uitkomsten kunnen leiden, als: belangenverstrengeling, 
partijdigheid en aantasting van onatbankelijkheid en integriteit. De mechanismen zijn: 

• onbedoelde, maar niet minder ongewenste verstrengeling met andere belangen; rechters 
zouden organisaties of personen met wie in een nevenfunctie wordt samengewerkt, op 
enigerlei wijze kunnen bevoordelen; 

• strijd met het principe van de trias politica; een rechter die een functie vervult in of bij het 
wetgevend domein of in het openbaar bestuur kan daarmee afbreuk doen aan de 

idem 
" Idem, 33. 

G.A.A.3. van den Heuvel, 'Convenanten in de NederIandse overlegeconomie'. In: Jusatiele Verkenningen, nr. 9, 1994, 22. 

I " R.J.J. Eshuis, P. de Graaf, R.F. Kouwenberg en 1.3. van Wetten, Ondernemend Addieubeleat risico's van cdternatieve regulering, Den 

Haag, 1997. 
02 R.J.J. Eshuis en N. Dijkhof, Nevenfunoies :Mende magistramur. Den Haag Onderzoek en beleid, nr. 185. 
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machtenscheiding en zijn onafhankelijkheid als vertegenwoordiger van de rechtsprekende 
macht; 

• ongewenste functiecumulatie; rechters zouden in hun rol als rechter te maken kunnen 
krijgen met zaken waarin ze ook in een nevenfunctie te maken hebben gehad; 

• ongewenste publieke stellingname; de beoefenaren van sommige functies laten zich 
regelmatig uit in de media. Voor rechters zou een publieke stellingname op 
vooringenomenheid kunnen wijzen; 

• vermenging van procesrollen; sommige nevenfuncties van plaatsvervangers hebben als 
consequentie dat iemand in de rechtzaal niet alleen als rechter actief is, maar ook als 
advocaat of openbaar aanklager. Dan ontstaat gemakkelijk (de schijn van) 
belangenverstrengeling; 

• besmetting; indien personen met wie of organisaties waarmee de rechter in een 
nevenfunctie samenwerkt, zich schuldig maken aan criminele activiteiten, schaadt dat ook 
het aanzien van de rechter en de rechtspraak.' 

Financieel-economische criminaliteit — en dan met name in de vorm van economisch 
machtsmisbruik en collusie — is recent besproken aan de hand van grote infrastructurele 
projecten in ons land. Kenmerk van collusie is een incidentele of structurele, voomamelijk 
ondergrondse, niet zichtbare, vorm van belangenverstrengeling tussen de publieke en private 
sector. Het algemeen belang geeft dan geen richting aan het beleid, maar de belangen van de 
betrokken (machtige) groeperingen in de samenleving: `Niet de statenmacht heeft het voor het 
zeggen, maar de Cor Boonstra's. Niet de politiek is primair veld van machtsuitoefening maar 
de economie,' merkt prof. Zijderveld op in Er is dan sprake van een `erosie van het algemeen 
belang ten faveure van machtige deelbelangen.' (A. Brenninkmeijer, 2000).' 

Deze belangenverstrengeling kan voorkomen op verschillende beleidsterreinen. De 
beleidsvorming inzake grote infrastructurele projecten zou zich dan ook kenmerken door een 
hoge mate van ondoorzichtigheid. Er zouden diffuse beinvloedingslijnen bestaan tussen 
politieke partijen, belangengroepen, wetenschappelijke instituten, joumalisten, adviseurs, 
bedrijven, overkoepelende werkgeversondememingen en overheidsdiensten. De 
belangenverstrengeling zou zich ook uitstrekken over de naleving van wet- en regelgeving en 
dus ook over de toezichthouders. De invloed varieert van lobbyen, de uitoefening van subtiele 
druk (geschenken, snoepreisjes), smeergelden en zelfs chantage. 

Een opvallend kenmerk van collusie is dat mensen met beslissingsbevoegdheid of 
andersoortige invloed op besluitvormingsprocessen erbij betrokken zijn: politici, kamerleden, 
leden van de raad van bestuur en directies van multinationals, hoge ambtenaren, hoogleraren 
en de leiding van gerenommeerde onderzoeksinstituten en advieskantoren. In de jaren '60 en 
'70 waren de `tweehonderd van Mertens' een begrip. Het stond voor de machtselite van 
Nederland, `een old-boys network' dat in spreekwoordelijk rokerige achterkamertjes 's lands 
toekomst bepaalde.' Anno 2000 zouden dergelijke kongsi's van ondememers en bestuurders 
op diverse beleidsterreinen nog steeds bestaan en ze hebben `elkaars 06-nummer onder hun 
voorkeurtoetsen hebben geprogrammeerd.' Van den Biggelaar noemt ze in 2000 'de telefoon-
oligarchiedn'. 106 

103  idem. 
164  A. van den Biggelaar,  , `Tegen de telefoon-oligarchen', in: de Volkskrant, 30 september 2000. 

1°5  idem. 
1°6  idem. 
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Liberalisering heeft wijzigingen in de verhouding tussen staat en samenleving tot gevolg. Het 
begrip `regeren' wordt opnieuw gedefinieerd in termen van medeverantwoordelijkheid, 'civil 
society' en 'corporate governance'. Het gevolg hiervan is dat de overheid van solist tot 
medespeler wordt in het krachtenveld van sturing, regulering, handhaving en controle. Op 
veel beleidsterreinen ontstaan vormen van publiek-private samenwerking. Liberalisering 
stimuleert de oprichting van uiteenlopende vormen van publiek-private 
samenwerkingsstructuren en organisatieverbanden. Die laatste worden hybride-organisaties 
genoemd. De hybride helpt de complexiteit van maatschappelijke processen richting te geven, 
maar draagt ook gelegenheidsstructuren in zich voor financieel-economische criminaliteit. 
Hiervoor is het begrip collusie gehanteerd. 

4.7 	Conclusie: gelegenheidstructuren, schaduwdenkers en lichtzoekers 

In dit hoofdstuk is betoogd dat een groot aantal (nieuwe) gelegenheidstructuren ontstaan voor 
financieel-economische criminaliteit. Dit geldt voor de verschillende door ons onderscheiden 
vormen van financieel-economische criminaliteit: fraude, organisatiecriminaliteit, economisch 
machtsmisbruik en collusie. 

Consumentenfraude, werknemers- en organ isatiecriminaliteit 
Het is op grond van het schaarse empirische materiaal niet goed mogelijk een onderscheid te 
maken tussen de door ons onderscheiden plegers van fraude: consumenten, werknemers en 
organisaties. De bestaande (inter)nationale bronnen maken dit niet mogelijk. De indelingen in 
categorieen, de gehanteerde definities en begrippen etc. zijn niet eenduidig. 

(Inter)nationaal is sprake van een toenemende aandacht voor de verschillende vormen 
van fraude. Op grond van de verschillende , zoals gezegd zeer uiteenlopende bronnen, kan 
worden geconstateerd dat de ondememing slachtoffer is van de verschillende vormen van 
fraude. De (nieuwe) gelegenheidstructuren worden beinvloed door verschillende factoren. 
Deels komen zij voort uit de door ons onderscheiden maatschappelijke trends. 

Intemationalisering leidt tot schaalvergroting binnen de ondememing waardoor de 
span of control voor het management groter wordt. De omvang en complexiteit van de 
ondememing creeert daardoor een aantal gelegenheidsstructuren. Digitalisering leidt tot een 
verdergaande anonimisering van professionele relaties binnen de ondememing. In de 
literatuur en door respondenten wordt in dit verband ook gewezen op de individualisering in 
onze samenleving als een aparte trend. In combinatie met de toenemende schaalvergroting en 
de toenemende digitalisering zou dit leiden tot een afnemende loyaliteit van de werknemer. 
Het laatste wordt ook ingegeven door de schaarste op de arbeidsmarkt. De tijd dat de 
werknemer van het wieg tot het graf in dienst is bij een werkgever is veranderd. Digitalisering 
gaat bovendien gepaard met een zwak ontwikkeld informatiebeveiligingsbeleid. Dit vormt 
opnieuw een gelegenheidstructuur bij uitstek. Ook is aandacht besteed aan de organisatorische 
druk op de werknemer. Volgens de literatuur een belangrijke causale factor voor 
werknemerscriminaliteit. In hoeverre deze factoren van invloed zijn op de daadwerkelijk aard 
en omvang van bepaalde vormen van fraude valt niet te bepalen op grond van ons onderzoek. 

Er bestaat wel overeenstemming over de toenemende digitalisering van 
fraudeconstructies en dit is ook niet meer dan logisch in het licht van de toenemende 
automatisering van bedrijfsprocessen. 

Zoals gezegd is het moeilijk om een onderscheid aan te brengen tussen de plegers van 
fraude. Organisatiecriminaliteit, de organisatie als dader, kan niet altijd worden onderscheiden 
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van consumenten- of werknemersfraude. Liberalisering leidt tot een toenemende - en soms 
verhevigde - concurrentie op verschillende markten. Er lijkt een verband te bestaan tussen 
deze (toenemende) concurrentie en vormen van financieel-economische criminaliteit als 
diefstal van en handel in persoonsgegevens, maar zeker ook bedrijfsspionage. Ook is gewezen 
op gelegenheidstructuren voor fraude (zowel door werknemers als organisaties) als gevolg 
van interne concurrentie tussen afdelingen (bureaupolitie), de verbrokkeling van 
veiligheidstructuren (naast de bedrijfsbeveiliging houden verschillende afdelingen zich bezig 
met onderdelen van beveiliging zoals 1T-functionarissen, compliance-afdelingen, juristen, 
personeelszaken en auditafdelingen). Ook is gewezen op een mogelijk optredende 
doelverschuiving in de zin dat omzetten en winstmarges dermate dominant worden dat 
ethische en wettelijke normen in het gedrang komen. De bonussystemen in verschillende 
bedrijfstakken werken dit in de hand. Uiteindelijk kan als gevolg hiervan een criminogene 
bedrijfscultuur ontstaan. 

Naast de min of meer bekende vormen van fraude is gewezen op de toenemende 
aandacht voor identiteitsfraude, bedrijfsspionage, de kwetsbaarheid van de nationale 
informatiestnictuur, fraude in het medisch systeem, fraude en diefstal in de kunstwereld en 
bijvoorbeeld fraude in de voedselketen. 

Economisch machtsmisbruik 
Liberalisering leidt tot de introductie van het concurrentiebeginsel op een groot aantal 
markten. Toenemende concurrentie, vooral in combinatie met de economische 
schaalvergroting, leidt tot een toename van gelegenheidsstructuren voor economisch 
machtsmisbruik. Hiervan zijn ook internationaal voorbeelden gegeven. Economisch 
machtsmisbruik leidt in een aantal gevallen tot kartelvorming en illegale prijsafspraken. 

Collusie 
Liberalisering heeft wijzigingen in de verhouding tussen staat en samenleving tot gevolg. Het 
begrip `regeren' wordt opnieuw gedefinieerd in termen van medeverantwoordelijkheid, 'civil 
society' en 'corporate governance'. Het gevolg hiervan is dat de overheid van solist tot 
medespeler wordt in het krachtenveld van sturing, regulering, handhaving en controle. Op 
veel beleidsterreinen ontstaan vormen van publiek-private samenwerking. Liberalisering 
stimuleert de oprichting van uiteenlopende vormen van publiek-private 
samenwerkingsstructuren en organisatieverbanden. Die laatste worden hybride-organisaties 
genoemd. De hybride helpt de complexiteit van maatschappelijke processen richting te geven, 
maar draagt ook gelegenheidsstructuren in zich voor collusie. 

Productiestelsels die op bezwijken staan (..) de dreunende machine van dezen geweldigen 
tijd schijnt op het punt om vast te lopen' 
- Johan Huizinga, In de Schaduwen van Morgen, 1935,2 

De vakliteratuur, en de internetsites als specifieke vorm daarvan, wordt gedomineerd door 
wat in de Verenigde Staten aan onderzocht is verricht. De cijfers die worden genoemd zijn, 
met uitzondering van de justitiele statistieken (aangiften, aantal en soon van onderzoeken), 
moeilijk op juiste waarden te schatten. Dit geldt ook voor de Nederlandse situatie. 't Neemt 
toe, men weet niet hoe.' 
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Neemt financieel-economische criminaliteit dan wel of niet toe? En welke 
referentiepunten gebruiken we om vergelijkingen (meer dan X, minder dan X) te maken? En 
brengt dat ons dichter bij een oplossing? 

In de literatuur en op de verschillende internetsites betreffende fraude, corruptie, 
financiele integriteit, `infowar, ICT-criminaliteit et cetera vinden we veel zogenaamde 
`schaduwdenkers'. Ongeveer de helft van onze respondenten behoort ook tot deze 
categorie. Deze doemdenkers zien weinig goeds in de toenemende liberalisering, 
internationalisering en digitalisering. 

'De mens is van nature geneigd tot alle kwaad ('horno homini lupus'). Alleen angst voor 
maatschappelijke schade weerhoudt velen ervan buiten hun boekje te gaan. De mens is in 
eerste instantie uit op eigen gewin. Kortom, de criminogene factoren zitten in onszelf. Zodra 
men in de situatie komt, dat mensen menen zich ongemerkt wederrechtelijk te kunnen 
bevoordelen, zullen velen dat ook doen.' 
- Expertmeeting 'Toezichthouders' 

De criminaliteit zal in totaal toenemen; en in het bijzonder de financieel-economische 
criminaliteit. Met name de digitalisering van de samenleving — en daarmee de toenemende 
geautomatiseerde omgeving waarin financieel-economische criminaliteit zich afspeelt — wordt 
als zeer bedreigend ervaren. 

'De overheid moet niet te veel aan zelfregulering overlaten. Het slachtoffer wordt op zeker 
moment ook dader of medeplichtige. Wanneer iemand voor de tiende keer zijn fiets kwijt is 
door diefstal, koopt hij er een bij een heler of steelt er zelf een. Die normvervaging is al jaren 
aan de gang. Waarom zouden organisaties niet evenzeer aan een dergelijk sluipend proces 
onderworpen kunnen zijn? Een bedrijf constateert slachtoffer te zijn van fraude, het maakt een 
bedrijfseconomische keuze om dat niet aan te pakken en vervolgens treedt een proces van 
bederf op: de organisatie corrumpeert langzaamaan. Daar moet de overheid wel op reageren.' 
- Expertmeeting politiegustitie  

De optimisten of 'I ichtzoekers' zijn realistisch genoeg om te beseffen dat 
gelegenheidstructuren voor financieel-economische criminaliteit zich op ongekende schaal 
vermenigvuldigen. Maar zal dit leiden tot een toename van de financieel-economische 
criminaliteit? Zij vinden van niet en we!, omdat: 

• door de economische groei en de spreiding van macht en rijkdom de prikkel verdwijnt om 
financieel-economische criminaliteit te bedrijven; 

• de preventie en repressie toenemen door de toenemende aandacht van de overheid voor 
financieel-economische criminaliteit, maar zeker door de professionalisering van het 
private toezicht (bedrijfsbeveiliging, nalevingstoezicht, onderzoek en dergelijke); 

• de huidige aandacht voor fraude en integriteitsaantasting, door zowel de publieke als de 
private sector, niet wijst op een toename daarvan. Fraude en integriteitaantastingen zijn er 
namelijk altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Het huidige tijdsgewricht kenmerkt 
zich niet door een toenemende financieel-economische criminaliteit, maar door een 
toenemende aandacht daarvoor; 

• dit mogelijk is in een hoogconjunctuur. Fraude is een luxeprobleem waarvoor nu tijd, 
aandacht en met name ook geld voor de bestrijding ervan vrijgemaakt wordt; 

107 	
i De ndeling schaduwdenkers en Iichtzoekers is ontleend aan Louise 0. Fresco's Huizingalezing van 18 december 1998 Sehadywdenkers 

en fichtzoekers. In deze 1ezing worth gewezen op de nimmer aflatende stroom van Schaduwdenkers die hun 11cht laten schijnen op de 
gevolgen c.q. bijprodukten van de modemisering. Ten onrechte volgens Fresco. 
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• de preventie en opsporing van (financieel-economische) criminaliteit niet wordt 
belemmerd door de internationalisering en met name de digitalisering van de 
samenleving. Het is eerder andersom. Datamining-technieken, de toegankelijkheid van 
internet en alle andere communicatietechnieken maken het op een nimmer gekende schaal 
mogelijk om elektronische sporen te volgen; 

• de opkomst en verspreiding van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 
toenemende aandacht voor handels- en ondernemingsethiek heeft een dempende werking 
op de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit. 

De tijd zal het moeten leren welke partij — lichtzoeker of schaduwdenker — min of meer gelijk 
heeft. Dan wel of geen van beiden gelijk hebben gehad. Of dat `gelijk' hier een ongepaste 
benaming is. Hoe deze toekomst er ook uit moge zien, de toezichthouders, 
opsporingsinstanties en private veiligheidstructuren anticiperen weldegelijk op de 
verschillende maatschappelijke veranderingen en de toenemende gelegenheidstructuren. In 
het volgende hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van dit anticiperende gedrag. Uit deze 
analyse kunnen de contouren van de toekomst van de regulering van financieel-economische 
criminaliteit worden gedestilleerd. 
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5. 	Gevolgen voor toezicht en opsporing 

5.1 	Inleiding 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

Als gevolg van een aantal maatschappelijke veranderingen is een toenemend aantal 
gelegenheidstructuren voor financieel-economische criminaliteit ontstaan. Op grond van de 
(weinige) empirische studies die in Nederland zijn verschenen en zeker wat in de Verenigde 
Staten is onderzocht, kan worden geconcludeerd dat deze gelegenheidstructuren op een 
(on)bepaalde wijze worden geexploiteerd door consumenten, werknemers en ondernemingen. 
Er is (inter)nationaal sprake van een bepaald niveau van consumentenfraude, werknemers- en 
organisatiecriminaliteit. Over de precieze aard en omvang, laat staan mogelijke toename, 
kunnen geen harde uitspraken worden gedaan. De aandacht voor financieel-economische 
criminaliteit neemt echter wel toe. 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop (nationale) overheden en het 
bedrijfsleven reageren op deze toenemende aandacht voor financieel-economische 
criminaliteit. Kortom, wat zijn de gevolgen in de praktijk van de verschillende 
maatschappelijke veranderingen en de toenemende aandacht voor financieel-economische 
criminaliteit? De analyse van de verschillend gevolgen voor toezicht en opsporing kan inzicht 
bieden in trends en ontwikkelingen welke in de komende tien jaar krachtig dienen te worden 
gestimuleerd, of wellicht anderen welke kanalisering en regulering vragen. In de uitwerking 
wordt de indeling gevolgd van de onderscheiden maatschappelijke trends: liberalisering, 
internationalisering en digitalisering. 

5.2 	Liberalisering 

In de volgende subparagrafen worden de gevolgen van liberalisering nader uitgewerkt, te 
weten: 

• een herdefiniering van de toezichts- en handhavingstructuren van de nationale overheid ter 
`beteugeling' van de vrije-marktkrachten; 

• privatisering van veiligheid, waaronder het verrichten van fraudeonderzoeken; 
• de daarmee gepaard gaande verschuiving in de afdoening van conflicten van het 

strafrechtelijk naar het privaat of civielrechtelijk domein; 
• de toename van zogenaamde hybride organisatie- en samenwerkingsstructuren ten 

gevolge van veranderende verhoudingen tussen staat en private sector. De hybride bevindt 
zich tussen het publieke en private domein en verenigt publieke en private belangen in 
zich. 

5.2.1 `Beteugeling' van de liberate markt 

'Er is gewoon een zekere behoefte aan lieden die het geld en de macht krijgen om ergens 
binnen te lopen en te vragen: mag ik eens even weten hoe dat zit?' 
- Docters van Leeeuwen, Vrij Nederland 23 december 2000 

Het begrip civil society verwijst naar een toenemende mate van zelfregulering en eigen 
verantwoordelijkheid. Een dergelijke vrijheid lijkt niet anders dan hand in hand te gaan met 
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een grote mate van zelfcontrole en verantwoord ondememen. Maar in hoeverre dient deze 
toenemende vrijheid te worden ingeperkt? De spanning tussen vrijheid en gebondenheid is 
niet nieuw. Adam Smith's 'onzichtbare hand' op de vrije markt is een begrip in de 
economische theorievorming. 

De vraag is of deze onzichtbare hand voldoende is. De geschiedenis kent verschillende 
perioden van ongebreidelde economische expansie die ten koste ging van het algemeen 
belang. Een klassiek voorbeeld vinden we in de Verenigde Staten van de tweede helft van de 
19e  eeuw met de 'robber barons' of `roofridders', zoals de magnaten (Rockefeller, Van 
Derbilt) werden genoemd. Ze bouwden de industrie weliswaar op, maar hadden die tevens 
volledig in hun macht. 

`Wat de vervagende overheden betreft, het is een feit dat een aantal taken is geprivatiseerd, 
maar daar staat tegenover dater veel regulering bij is gekomen. De afgelopen vijf jaren zijn 
belangrijke agentschappen opgericht: de Registratiekamer, de STE, de NMA. Dit speelt in op 
nieuwe behoeften. Er is helemaal geen sprake van een vervagende overheid. De vraag is 
alleen hoe ver de overheid hier haar taak kan (blijven) uitoefenen. Er zijn ook grenzen aan 
wetten en regelgeving.' 
- Expertmeeting 'Toezichthouders' 

Het model van de civil society kent volgens Schilder beperkingen. Een daarvan is mogelijk 
onwettig gedrag van individuen ten koste van anderen. Fraude en criminaliteit door 
individuen, maar zeker ook door ondememingen zelf tast de belangen van derden aan. De 20` 
eeuw laat legio voorbeelden zien van grootschalige financiele schandalen in velerlei landen. 
De oplossing lijkt dan een strenger toezicht op de geliberaliseerde (financiele) markten te zijn. 
Dit toezicht diem de normen te stellen en naleving daarvan streng te controleren. Idealiter 
krijgt het toezicht op markten de vorm van een 'partnership' tussen de toezichthoudende 
autoriteit en de marktsector. Tegelijkertijd dient de toezichthouder boven de mark(partijen) te 
staan teneinde lcrachtig en effectief te kunnen ingrijpen. 

Verticaal en horizontaal toezicht 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen verticale en horizontale toezichtrelaties. Te voorzien 
valt dat er meer horizontaal toezicht komt. Deze toename van het horizontale toezicht moet 
naar het idee van Borghouts echter bovendien gevolgen hebben voor de mate waarin er 
verticaal toezicht wordt uitgeoefend. Hij zit hiermee op dezelfde lijn als Schilder. Als 
uitgangspunt zou moeten gelden dat het verticale toezicht in omvang kan afnemen, naarmate 
er sprake is van meer en beter werkend horizontaal toezicht. 

'In een liberale samenleving bestaan meer regels. En dus ook meer toezichthouders. Dat is 
logisch. Als je strak reguleert, hoef je weinig te controleren. Z,odra je dat gaat loslaten, dus dat 
zie je bij het liberaliseren van het economisch verkeer in Nederland en Europa,.....als de 
telecom in handen van den bedrijf is, is er geen toezicht nodig, omdat er maar een bedrijf is. 
Dat is een staatsbedrijf en dat heeft macht. Warmeer je concurrentie of wedijver wilt creeren, 
heb je een scheidsrechter nodig.' 
- Expertmeeting journalisten 

www.dna.n1  The boundaries of the Civil Society? The example offered by financial supervision 

Address held by Professor A. Schilder, Executive Director of De Nederlandsche Bank, in the context of the Second European Social Week, 
on 7 April 20(X) in Bad Honnef, Germany. 
109 

Borghouts, H. 'Staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke vormgeving van toezicht', rede voor het congres Modemisering van toezicht en 

inspectie, dinsdag 27 juni 2I(X) (www.justitie.n1). 
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Maar, zo stelt hij: 'De horizontale elementen van het toezicht zullen nooit helemaal in de 
plaats kunnen treden van het verticale toezicht. Bij de uitvoering van rijksbeleid en de 
uitoefening van publieke taken zal er altijd sprake moeten blijven van een verantwoording 
van de minister aan het parlement, waarvoor het verticale toezicht een belangrijk instrument 
is. Er zal dus in het toezicht altijd jets aanwezig blijven van een hierarchische, zo u wilt 
gezagsverhouding'. Wel verwacht Borghouts dat op sommige terreinen dit verticale toezicht 
een wezenlijk andere vorm zal aannemen. 

De regering is bezorgd over de verstrekkende gevolgen van fraude en andere vormen van 
criminaliteit in de financiele wereld. Dat is door de minister van Financier', mede namens de 
bewindslieden van Justitie, Economische Zaken en Sociale Zaken, op 19 december 1997 
verwoord in de nota Integriteit financiele sector."' Ter onderbouwing van het belang om de 
integriteit te bevorderen verwijst men niet alleen naar de problemen die zich de afgelopen 
jaren in de financiele sectoren hebben voorgedaan, maar ook naar de huidige dynamische 
ontwikkelingen van de internationale financiele markten. Er komen steeds meer 
mogelijkheden om de integriteit van het financiele stelsel en de daarin opererende 
(Nederlandse) banken aan te tasten. Dat kan een onwenselijke invloed uitoefenen op de 
Nederlandse economie. 

'De praktijk is ook dat niet alle ondernemingen zich de luxe kunnen veroorloven het 'braafste 
jongetje van de klas' te spelen. Een vette order kan voortbestaan of ophouden betekenen. Er 
zijn meer kapers op de kust, zeker internationaal beschouwd, die er een andere 
(bedrijfs)cultuur op nahouden. Er zou wereldwijd een cultuuromslag moeten komen. Dat zou 
een ingrijpend leerproces moeten worden. Maar is die gedachte realistisch?' 
- Expertmeeting politie/Justitie 

Dit dient voorkomen te worden. En dat zou kunnen door de betrokken toezichthouders en 
opsporings- en vervolgingsinstanties te voorzien van meer slagkracht (faciliteiten en 
bevoegdheden), deskundigheid en capaciteit. Ook zouden samenwerking en coordinatie 
tussen deze betrokken partijen verbeterd kunnen worden. Dit geldt zeker indien we met een 
half oog kijken naar de ontwikkelingen in de ogenschijnlijk ven-e toekomst op het gebied van 
'e-cash', internetbankieren en de invoering van de euro." 1  Het (nieuwe) verticale toezicht 
krijgt op diverse manieren gestalte. 

Ten eerste is er binnen het strafrechtelijk systeem genvesteerd in financieel-
economische expertise. Te denken valt hier aan projecten als: Met Kennis Bestrijden, 
Financieel Rechercheren en Digitaal Rechercheren, alsmede aan de oprichting van 
interregionale fraudeteams (IFTs). 

Ten tweede is het wettelijk en organisatorische toezicht op financiele instellingen 
wezenlijk veranderd door de nota Integriteit financiele sector uit 1997 . De financiele sector is 
de laatste jaren dynamischer en complexer geworden. Opvallend is de vervlechting van 
financiele instellingen en producten. De STE werkt al geruime tijd beleidsmatig en 
operationeel samen met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Verzekeringskamer (VK). De 
veranderingen in de financiele sector hebben echter tot de vraag geleid of het huidige 
sectortoezicht in de toekomst voldoende effectief is. Om adequaat te kunnen inspelen op de 
nieuwe ontwikkelingen achtte de Minister van Financien op onderdelen een 
sectoroverstijgend perspectief nodig. Daarnaast wilde de bewindsman een centraal 

II°  Integriteit financiele sector, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25.830, nr. 1. 
" Bruin, B. e.a. , Banqueroute. Risico-analyse van misbruik van financiele dienstverlening door criminele organisaties. Den Haag, 1999. 
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aanspreekpunt voor vraagstukken die meer dan den toezichthouder betreffen. Dat werd de 
Raad van Toezichthouders, een orgaan dat de taak heeft gelcregen de regering advies te geven 
over toezichts- en handhavingsproblematiek. De organisatie van de Raad bestaat uit een 
plenaire vergadering en een secretariaat. De plenaire vergadering van de Raad bestaat uit drie 
personen: de voorzitter van de VK, een directeur die door de directie van DNB uit haar 
midden is aangewezen en de voorzitter van de STE. Het voorzitterschap rouleert tussen de 
drie toezichthouders. Dezen opereren op basis van gelijkwaardigheid in de Raad. De Raad 
heeft drie commissies ingesteld, te weten de Commissie Consumentenzaken, de Commissie 
Integriteitstoezicht (onder voorzitterschap van de STE) en de Commissie Groepstoezicht. 

Ten derde is, na een jarenlange discussie, een fundamentele reorganisatie van de 
bijzondere opsporingsdiensten voorzien; en voor een deel al verwezenlijkt. Het kabinet hecht 
groot belang aan de handhaving van de beleidsinstrumentele wetgeving en onderstreept dat 
die wet- en regelgeving voor het functioneren van de samenleving van bijzonder gewicht is. 
De noodzaak tot handhaving daarvan is onomstreden: zij is gelijkwaardig aan de handhaving 
van de overige (commune) wetgeving. 112 Op vier beleidsterreinen wordt de strafrechtelijke 
rechtshandhaving geIntegreerd: 1) financien en economie, 2) landbouw, 3) milieu en 4) 
sociale zekerheid. 

Ten vierde heeft de liberalisering er op een aantal markten toe geleid dat nieuwe 
toezichthouders in het leven zijn geroepen. De (DTE) houdt toezicht op de energiesector; de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) houdt toezicht op markten en reguleert kartel- en 
andere marktafspraken; de (OPTA) houdt toezicht op de telecommunicatiemarkt. Daamaast 
vervullen onafhankelijke toezichthouders als de Registratiekamer en de Algemene 
Rekenkamer een belangrijke rol. 

`De overheid moet ook toezicht hebben op het geprivatiseerde toezicht. Als allerlei vormen 
van toezicht worden geprivatiseerd, is dat best, tnaar er moet daar wel toezicht op gehouden 
worden. Als patronen zich gaan vertonen en als er systematiek te bespeuren valt in 
normafwijkend gedrag, samenspanning met politieke macht of buitenlandse invloed, moet de 
overheid daar wel alert op zijn. Wat zichzelf kan reguleren, daar moet de overheid zich niet al 
te zeer druk over maken. Zodra bepaalde rnarges of parameters overschreden worden, moet de 
overheid de grenzen aangeven.' 
- Expertmeeting criminologen 

Ten vijfde is de integriteit van het bedrijfsleven hoog op de agenda gekomen door de 
ontwikkeling van het BB30B-instrumentarium." 3  Uitgangspunt hiervan vomit de 
verantwoordelijkheid van het betrokken bestuur bij de integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur met betreklcing tot beschikkingen of overheidsopdrachten. De BIBOB-
wetgeving vormt bij uitstek een voorbeeld van de wens tot versteviging van het verticale 
toezicht door de overheid. Naast het bestaande instrumentarium om de integriteit van 
bedrijven in kaart te brengen (verklaring omtrent gedrag, antecedentenonderzoek) wordt een 
aantal overige instrumenten geintroduceerd: de verstrekking uit politieregisters, het 
veiligheidsonderzoek, het fenomeenonderzoek en een aantal private instrumenten als auditing 
en certificering. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is onder andere `een zo volledig mogelijk 
onderzoek'. In het wetsvoorstel wordt gewezen op afhankelijkheid van criminele organisaties 

"2  Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing Kabinetsstandpunt inzake bijzondere opsporingsdiensten, brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal 15 december 1999. 
113  Regels inzake de bevordering van integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of 
overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteilbeoordelingen door het openbaar bestuur). Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Vergaderjaar 1999-2000, 26 883. 

59 



ERNST &YOUNG • Ernst & Young Forensic Services BV 

van betsuurlijke besluitvormingsprocessen voor de continuering en afscherming van criminele 
activiteiten. Zo worden dekmantelbedrijven opgezet en illegale transporten uitgevoerd met 
behulp van vergunningen, worden publieke financiele middelen (subsidies) gebruikt voor 
criminele activiteiten en wordt deelgenomen aan aanbestedingen met het oog op het 
witwassen van illegale vermogens. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het opbouwen van 
machtsposities met witgewassen geld. De onder- en bovenwereld raken verweven. Tevens 
komen openbare belangen zoals het milieu, de verkeersveiligheid en de volksgezondheid in 
het geding. Niet op de laatste plaats wordt schade aangericht aan de integriteit van de 
overheid." 4  De Wet BIBOB kan worden geinterpreteerd als een reactie op de toenemende 
gelegenheidstructuren voor zowel economisch machtsmisbruik (prijsafspraken etc.) alsmede 
de toenemende gelegenheidstructuren voor collusie. 

Het Ministerie van Justitie kent een afdeling Bevordering Integere Besluitvorming 
Openbaar Bestuur (BIBOB), een afdeling i.o. welke zich gaat richten op Verklaringen 
omtrent Gedrag (VOG) van ondernemingen en een afdeling Integriteit Bedrijfsleven. 
Hieronder ressorteren: het preventief toezicht op vennootschappen, informatieuitwisseling, 
helpdesktaken, garantstelling faillissementscuratoren, integriteitadviezen en het 
insolventieregister.' 15  

De wijzigende verhouding tussen staat en markt leidt tot een toenemende 
medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven ('corporate governance). Dit proces gaat 
gepaard met een gedeeltelijke herstructurering van het toezicht door de overheid. 
Bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfregulering worden aangevuld met (nieuwe) vormen van 
toezicht voor financieel-economische criminaliteit. Naast de toenemende horizontalisering 
van het openbaar bestuur wordt een aantal verticale (gezag- en toezichtrelaties) versterkt. 

5.2.2 Privatisering van (financieel-economische) criminaliteitsbeheersing 

Internationaal is reeds sprake van de privatisering van gevangenissen. Op het departement 
van Justitie is een interdepartementale werkgroep samengesteld om de (on)mogelijkheden 
hiervan in Nederland te bezien.' 116 

Liberalisering leidt (inter)nationaal tot een wijziging in de verhoudingen tussen staat en 
markt. Deze wijziging zien we ook op het terrein van de criminaliteitspreventie in de vorm 
een groei van de private veiligheidsmarkt. Dit is een van de belangrijkste trends in de 
handhaving van een deel van de (financieel-economische) criminaliteit, en dan met name de 
preventie en opsporing van consumentenfraude en werknemerscriminaliteit. De 
veiligheidszorg, eens het vrijwel exclusieve domein van de staat (volgens politicologen is het 
overheidsmonopolie het kenmerk pur sang van de staat), is tevens onderdeel geworden van 
een toenemende vermaatschappelijking. De surveillancefunctie, de opsporingsfunctie, de 
`berechtingsfunctie', de tenuitvoerlegging van straf en de inlichtingenfunctie, welke tezamen 
de zwaardmacht van de staat vormen, ondergaan fundamentele wijzigingen. 

'De publiek-private samenwerking zal de komende tijd veel aandacht vragen.' 
- Expertmeeting juristen 

114  Idem. 
115  Ministerie van Justitie, Directie Bestuurszaken. Jaarplan bestuurszaken 2000 (niet gepubliceerd). 
116  Linden, I. Van, `Budgetbajes. Privatisering van gevangenissen is in voorbereiding', in: NRC 20 januari 2001. 
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Onlangs heeft het Ministerie van Justine het rapport Publiek en private vedigheidszorg' 
uitgebracht. Hierin wordt een aantal nationale en intemationale trends besproken, zoals: 

• de criminaliteitsstijging; 
• verminderde burgerzin: men is steeds minder bereid risico's te lopen en benarde 

medeburgers te hulp te schieten. (Mede) daardoor neemt de behoefte toe die burgers en 
ondememingen (winkels en bedrijven) hebben aan veiligheid; 

• groeiende ontevredenheid over de onveiligheid; de publieke sector kan door de 
(gewelddadige) aard van de criminaliteit slechts ten dele voorzien in veiligheid. 
Bovendien schiet de kwaliteit van de dienstverlening tekort; 

• een toenemend beroep van burgers en bedrijfsleven op de private veiligheidszorg; 
• monopolieverlies: veiligheidszorg is niet langer het alleenrecht van de publieke sector. 

Zowel nationaal als intemationaal groeit de private veiligheidszorg onstuimig en het einde aan 
die groei lijkt nog lang niet in zicht. Het aantal werknemers dat in de veiligheidssector 
werkzaam is, is in Nederland in de periode 1981-1998 met ruim 250% toegenomen. Begin 
1999 waren ongeveer 26.000 personen werkzaam in de private veiligheidszorg. Het aantal 
bedrijven is sinds 1990 toegenomen van ruim 450 tot 660 in 1998. De omzet groeide van 340 
miljoen gulden in 1987 tot 1,5 miljard gulden in 1998, een stijging van 325%. Men schat dat 
de Europese markt jaarlijks groeit met 5-7%. De mondiale markt heeft een omzet van 170 
miljard gulden. De omvang van de markt in Nederland is in vergelijking met die in andere 
Europese landen nog betrekkelijk gering. Wel lijkt Nederland een groeimarkt voor de 
veiligheidsindustrie. 

De private onderzoek- en recherchemarkt is in Nederland betrekkelijk klein (2,3% van 
het totaal aantal particuliere beveiligingsfunctionarissen). De sector groeit echter sterk. Mede 
daardoor zal het opsporingsmonopolie van de overheid onder druk komen te staan." 7  

`Als politie en Justine opsporing en vervolging ter hand nemen, mag je — ondanks het 
tegendeel dat de laatste jaren wel eens is gebleken — veronderstellen dat dit goed gebeurt. En 
dat men zich aan de regels houdt. Maar hoe kun je toezicht houden op de regels voor 
opsporing en vervolging als de private zich daarniee bezighoudt? De private sector heeft niet 
zoals de publieke sector een organisatie boven zich waaraan rekenschap afgelegd moet 
worden. De publieke sector is transparanter dan de private.' 
- Expertmeeting juristen 

De intemationalisering en digitalisering vinden we ook terug binnen de evolutie van de 
veiligheidsmarkt. Er zijn veel fusies en overnames waardoor multinationale 
veiligheidsbedrijven ontstaan. Daamaast is in toenemende mate sprake van de integratie van 
audio-, video-, automatiserings- en biometrietechnieken. De publieke veiligheidszorg zal 
grote moeite hebben om in dit proces te volgen en het is dan ook niet gewaagd te 
veronderstellen dat de personeelssterkte van de private veiligheidszorg die van de overheid in 
2010 zal hebben ingehaald. De private recherche blijft daarin een klein onderdeel, maar zij zal 
niettemin sterk unbreiden.' 18  

"7  Dijk, F. en J. de Waard, Publiek en private veiligheidszorg. Nationale en internalionale trends. Ministerie van Justine, oktober 2000 
klem, 3. 
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De Amerikaanse veiligheidsmarkt had in 1993 een omzet van 64.5 miljard dollar. In 1980 
stonden daar 29.590 bedrijven geregistreerd en in 2000 waren dat er 92.270. De gemiddelde 
groei in de jaren '90 bedroeg 7%. 
De uitgaven voor private dienstverlening zijn bijna tweemaal zo hoog als de uitgaven voor 
politie en Justitie. In 2000 had de veiligheidsmarkt een omzet van 103 miljard dollar waar een 
budget voor politie en Justitie van 44 miljard tegenover stond." 9  
De grootste groei doet zich overigens voor in ontwikkelingslanden. De veiligheidsindustrie in 
Azie en Oceanid had in 1995 een omzet van 5,4 miljard dollar. Na de VS en West-Europa is 
dat de derde grootste markt ter wereld. 

`In de publieke sector staat men zeer argwanend tegenover ontwikkelingen als het ontstaan 
van een privaat rechtshandhavingsapparaat. Terwijl dat nu juist is ontstaan en is gaan groeien 
en bloeien doordat de overheid is achtergebleven. De publieke sector levert niet wat zij 
behoort te leveren.' 
- Expertmeeting particuliere onderzoekers 

Onderdeel van deze nieuwe wereld is een gediversifieerd systeem van private opsporing. 
Ruim 300 bedrijven in ons land beschikken over een bedrijfsbeveiligingsdienst. Deze bedrijven 
zijn voornamelijk belast met de fysieke beveiliging van kantoorcomplexen en industriele 
complexen. Daarnaast hebben bedrijfsbeveiligingsdiensten een verantwoordelijkheid ten aanzien 
van allerlei interne bedrijfsprocessen, waaronder preventie en het opsporen, onderzoeken en 
bestrijden van interne fraude. De verschillende bedrijfsbeveiligingsdiensten van de grote banken 
hebben een formatiesterkte die varieert van 3, 4 tot 90 medewerkers. De formatiesterkte is sterk 
afhankelijk van de omvang en marktpositie van de moederorganisatie. De budgetten varidren van 
enkele honderdduizenden guldens tot vele miljoenen. 
Vrijwel alle medewerkers in deze discipline, zowel op het managementniveau als op het 
uitvoerend niveau, hebben een politieachtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam geweest bij 
politieke en criminele inlichtingendiensten, de recherche of (in mindere mate) de getiniformeerde 
politie. 

Woorbeeld: we hielden een interview met een betrokkene — vroeger heette dat gewoon het 
verhoor van een verdachte — en op zeker moment kregen wij te horen dat de opdrachtgever, de 
werkgever van de gehoorde, de man in kwestie onder druk had gezet om naar dat interview te 
gaan op straffe van ontslag. Daar waren we niet gelukkig mee. Want die man heeft niet op 
basis van vrijwilligheid meegewerkt. Dat zou dus geregeld moeten worden.' 
- Expertmeeting particuliere onderzoekers 

Een aantal grote verzekeraars kent binnen de organisatiestructuur een afdeling schade- of 
achtergrondonderzoek. Soms worden die afdelingen ook met de benaming `fraude-unit' 
aangeduid. De grootste afdeling heeft een formatiesterkte van ruim veertig onderzoekers. 
Enkele tientallen expertisebureaus, die werken in opdracht van verzekeraars, hebben ook 
onderzoeksafdelingen opgezet. De formatiesterkte varieert tussen de een en tien onderzoekers. 
Onderzoekers van de fraude-units van de grootste drie verzekeraars hebben vrijwel allemaal 
een politieachtergrond. Hetzelfde geldt voor een aantal expertisebureaus. 
In ons land staan een kleine driehonderd particuliere recherchebureaus geregistreerd. Een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen eerste en tweede generatie bureaus. De eerste generatie 
omvat veelal eenmanszaken of kleine bureaus die overwegend voor particulieren werken. De 
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opdrachten varieren van de opsporing van vermiste personen tot aan het ontdekken en bewijzen 
van overspel. De tweede generatie recherchebureaus bestaat uit voormalige 
politiefunctionarissen die voor zichzelf zijn begonnen: (fraude)rechercheurs, leden van 
arrestatieteams, CID-medewerkers en in mindere mate surveillanten en 
inlichtingenfunctionarissen. De tweede generatie verschilt op een aantal punten wezenlijk van de 
eerste: 

men werkt vrijwel uitsluitend voor het bedrijfsleven; 
het opleidings- en kennisniveau ligt hoger; 
men werkt vanuit een professionele bedrijfsstructuur (kantoren, wagenpark, 
computerapparatuur et cetera). 

Inmiddels is een derde en zelfs een vierde generatie private onderzoeksbureaus ontstaan. De term 
veiligheidsfunctionaris of particulier onderzoeker wordt niet langer meer gehanteerd. Deze hoger 
opgeleide functionarissen zijn: consultants, 'compliance officers', riskmanagers, forensische 
accountants, business or corporate intelligence officers, IT-security officials, informatie-
managers. 

`Wat ons zou moeten verenigen, is in feite een zekere vorm van waarborging van degene die 
voorwerp van onderzoek is. Wie enige tijd in de praktijk meedraait, lcrijgt steeds meer respect 
voor het Wetboek van Strafvordering. Er zou een Wetboek voor Private Opsporing moeten 
komen, of lets dergelijks' 
- Expertmeeting particuliere onderzoekers 

De derde generatie heeft een HBO-opleiding en de vierde zelfs een universitaire achtergrond. De 
veiligheidsindustrie is gedvolueerd van de geiiniformeerde bewaker aan de poort, via de 
bedrijfsbeveiligingsafdeling met oud-politiemensen tot de integratie van veiligheidstaken in 
primaire arbeidsprocessen, zoals accountancy, personeelszaken, internal auditing, marketing, 
automatisering en human resource management. 

Het onderscheidende criterium is niet langer een uniform of een afdeling. De 
veiligheidsfunctie is onderdeel geworden van velerlei uiteenlopende functies binnen het 
bedrijfsleven. De webpagina's waarin informatie te vinden is over: bedrijfsinlichtingendiensten, 
nalevingstoezicht, interne-fraudebestrijding, bedrijfs(contra)spionage, bestrijding van 
witteboordencriminaliteit, computercriminaliteit en vele andere vormen van ongewenste situaties 
(opspraak en organisatiecriminaliteit bijvoorbeeld) laten slechts deel zien van de verscheidenheid 
die er is aan particuliere functionarissen die zich op enigerlei wijze bezighouden met toezicht, 
controle en opsporing. 

5.2.3 Verschuiving van strafrechtelijke naar civielrechtelijke handhaving 

De particuliere onderzoeksmarkt lcrfigt een steeds belangrijker rol bij de opsporing van met 
name consumentenfraude en werknemerscriminaliteit. Dit proces gaat gepaard met een 
afnemende bereidheid om aangifte te doen. 

'Gentlemen: 
You have undertaken to ruin me. I will not sue you, for law takes too long. I will ruin you. 
Sincerely, 
Cornelius Van Derbilt"" 

120  Heilbroner, r.l. The Wordly Philosphers. The Lives, Times and Ideas of Great Economic Thinkers. New York 1959. 
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Volgens minister van Justitie Korthals (1999) is de bereidheid om delicten als fraude aan te 
geven `vrij laag, omdat het doen van aangifte moeite en tijd kost. Het bedrijfsleven lost de 
problemen bij voorkeur zelf op en betwijfelt of de politie en het openbaar ministerie meer 
aangiftes wel kunnen verwerken en of strafrechtelijke maatregelen mogelijk zijn. Voor alle 
betrokkenen zou consequente aangifte echter het zicht op de aard en de omvang van de 
problemen geven en aanknopingspunten bieden voor opsporing en vervolging. /121 

'De overheid zal steeds meer tekort gaan schieten. En die plaats moet wel worden 
overgenomen door jets anders. Dat zullen de particuliere bureaus zijn.' 
- Expertmeeting particuliere onderzoekers 

Er zijn twee belangrijke hoofdredenen om geen aangifte te doen. De eerste is dat het 
slachtoffer de kwestie niet ziet als jets waarvoor de politie ingeschakeld zou moeten worden. 
De mate van ernst speelt hierbij een belangrijke rol. Onder de ernst van een delict wordt dan 
meestal verstaan de ernst van het fysieke letsel en de omvang van de financiele schade. Ook is 
het mogelijk dat het slachtoffer zich schaamt, bijvoorbeeld ingeval van mishandeling door de 
partner of ouders. 
De tweede reden houdt verband met de verwachtingen van het slachtoffer aangaande de 
reacties van de politie (angst om niet serieus te worden genomen, of de verwachting dat de 
politie toch niets zal doen met de aangifte). 

Bedrijven of organisaties die slachtoffer zijn van een misdrijf, doen lang niet altijd aangifte. 
Zij vrezen voor hun goede naam als bekend zou worden dat zij slachtoffer zijn geweest van 
interne (van binnenuit) of externe (van buitenaf) criminaliteit. Het publiek zou de indruk 
kunnen krijgen dat zij het niet zo nauw nemen met veiligheid- en controlemaatregelen, wat de 
klant wellicht de wenkbrauwen doet fronsen. Aan daderschap van bedrijven en organisatie 
zelf (organisatiecriminaliteit) wordt evenmin veel ruchtbaarheid gegeven. 122 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat veel delicten om 
uiteenlopende redenen niet hun weg vinden naar de officiele politiestatistieken. De 
politiestatistiek geeft, kortom, niet het volledige beeld van de criminaliteit. In de criminologie 
wordt in dit verband gesproken over verborgen criminaliteit of dark number criminaliteit. 
De aangiftebereidheid, zoals deze hierboven op hoofdlijnen is aangegeven, heeft in de 
praktijk geleid tot een geleidelijk verschuiving in de aanpak van (vermogens)criminaliteit. Het 
strafrechtelijk model is en wordt aangevuld met verschillende complementaire 
en/concurrerende conflictreguleringsmodellen. 

Hierbij kan onder andere worden verwezen naar de ontwikkelingen in het 
bestuursstrafrecht. Maar ook ten aanzien van de private regulering van interne en externe 
fraude is sprake van verschuiving ten gunste van het civielrecht. Deze verschuiving 
weerspiegelt zich in de opkomst en uitbreiding van private veiligheidstructuren in de vorm 
van bedrijfsbeveiligingsdiensten, particuliere onderzoek- en recherchebureaus en forensische 
accountancy.' 23  

In 2000 publiceerde het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding het rapport 
Aangifiebereidheid. Bedrijven doen wel degelijk aangifte maar er lijkt sprake te zijn van een 
afnemende aangiftebereidheid. Op het eerste niveau bestaat binnen het bedrijfsleven de wens 
om aangifte te doen en gebeurt dit ook in veel gevallen. Op basis van het kwantitatief 

121 www.npc.nl . Meurs, F. Integriteit, een winstgevende onderneming, (speech d.d. 21 april 1999. 
122 idem  

123Hoogenboom, A.B., R.N.J. Kamerling, J.G. Kuijl, M. Pheijffer en C.D. Schaap, Privatisering van toezicht en opsporing. Den Haag, 
Vermande, 2000. 
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onderzoek kan worden vastgesteld dat het aangiftepercentage 45% bedraagt. De 
aangiftebereidheid is groter indien de ernst van het delict groter is (62%). Ernstige delicten 
kunnen worden onderverdeeld naar vermogensdelicten (met uitzondering van fraude) 
waarmee 65% is geconfronteerd, geweld/vernieling (slachtofferschap 32% en fraude 
(slachtofferschap 24%). In het algemeen kan worden geconstateerd dat sprake is van een 
verschil in aangiftebereidheid tussen externe en interne criminaliteit en dat de 
aangiftebereidheid samenhangt met de perceptie van het nut, eerdere ervaringen met 
soortgelijke aangiften, de veronderstelde snelheid van de strafrechtelijke interventie, de 
bejegening door de politie en het kennisniveau van politie en justitie (met name in het geval 
van fraude). 124  Het is overigens op grond van dit onderzoek niet goed mogelijk om een 
differentiatie aan te brengen naar bedrijfstakken. De volgende redenen worden aangevoerd 
om geen aangifte te doen. 

De benadeelde organisatie (instelling, bedrijf, ondememing, kantoor en dergelijke): 

• moet extra kosten maken voor het strafrechtelijk onderzoek: vrijmalcen van personeel, 
inhuren van rechtshulp bijvoorbeeld) 

• vreest (intern) verstoring van orde en rust binnen de onderneming (roddel en achterklap); 
• vreest (extern) het gevaar van imagoschade; zowel van de organisatie zelf als van al 

diegenen die bij haar betrokken zijn; 
• gaat ervan uit dat opsporings- en vervolgingsinstanties het algemene belang de voorrang 

geven boven het private belang van de aangever; 
• vreest de traagheid van het strafrechtelijke proces; daardoor kan ook de civielrechtelijke 

afhandeling emstig worden gefrustreerd; 
• wil via het civiel recht de geleden schade verhalen op de dader; 
• voelt toch een zekere vorm van loyaliteit ten opzichte van de (inmiddels) ontslagen 

medewerker; 
• koestert een zeker wantrouwen jegens de kwaliteit van de politie of het Openbaar 

Ministerie; 
• accepteert het niet als politie of Openbaar Ministerie om prioritaire redenen niet direct kan 

beginnen met het onderzoek; 
• gaat ervan uit dat zij niet langer de regie heeft met betrekking tot de inrichting en de 

uitvoering van het onderzoek; 
• heeft (negatieve) ervaringen met of veronderstellingen over de specifieke kennis van en 

ervaring met complexe fraudeconstructies van politie en Openbaar Ministerie. 

Op grond hiervan kan worden geconstateerd dat bepaalde vormen van criminaliteit (met name 
consumentenfraude en werknemerscriminaliteit) buiten het strafrecht om worden bestreden en 
afgedaan. In het internationale onderzoek naar de afdoening van private onderzoeken vinden 
we dezelfde tendens. Met name in Belgie bestaat een vrij stevige empirische onderbouwing 
voor de aangegeven verschuiving.'" Ook in de Verenigde Staten en Canada wordt dezelfde 
trend waargenomen.'" 

124  Rapport ,4angiftebereidheid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Den Haag 2000 

125  Deem-ie. T. en W. van Laethem, Graze politic. Verklaringen voor problematische publiek -private interacties in de zaak-Reyniers. Brussel, 
1997. Hutsebaut, F., 'Private opsporing en de bewijsvoering voor de (straDrechter, in: Van Outrive, L., T. Decotte en W. van Laethem, 
Private bewaking en opsporing en de grondrechten van de mans. Bnissel, 1995, 197-216. Capelle, J. en W. van Laethem, Het statuut van de 

prive -detective, in: Politeai, 1995, 174. Boon, K., De gespecialiseerde private opsporing: can tip van de sluier opgelicht. Brussel, 1993. 
Capella, J.. Detectives ander de loep. Brugge, 1990. Outrive, L. van, 'Prive -politie en/of overheidspolitie: naar een nieuwe privaat -publieke 

orde', in: Eliarts. C. (eds.) Politic in beweging. Bijdrage tot de discussie over de politic van morgen. Antwerpen, 1999, 221 -231. 
126  Shearing and Stenning, Modern private security: its groivth and implications 1982, p. 193 -245. 
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I Liberalisering - en de daarmee de veranderende relaties tussen staat en markt - leidt tot 
een toenemende zelfregulering op het terrein van veiligheid in het algemeen en de opsporing 
van bepaalde vormen van fraude in het bijzonder. 

'Het gaat verder dan financiele instellingen. Het is overal zo. De opkomst van de private 
opsporing — lees De Accountant voor het interview met Fred Speijers — de 'private justice' 
bloeit niet voor niets op. Grote bedrijven houden toch liever de vuile was — en dat betekent dat 
zij er op de een of andere manier zelf bij betrokken zijn — binnen houden. Directiefraude wil 
men niet openbaar maken. Dat is gewoon een feit.' 
- Expertmeeting politie/Justitie 

Dit proces gaat gepaard met een `vermaatschappelijking' van de conflictbeslechting. Het 
Openbaar Ministerie wordt steeds minder bij zaken betrokken. De afdoening volgens het 
strafrechtelijk model heeft aan status ingeboet, omdat ook de (vaak doeltreffender) 
civielrechtelijke middelen ingezet kunnen worden. 

5.2.4 Het overheidsmonopolie voorbij 

Ons denken over veiligheid, criminaliteitsbestrijding, surveillance, ordehandhaving, 
opsporing, rechtspreken en bijvoorbeeld tenuitvoerlegging van straffen is vrijwel 
onlosmakelijk verknoopt met het begrip overheidsmonopolie. Als gevolg van genoemde 

• 	 maatschappelijke processen echter neemt het belang van dit overheidsmonopolie af. Door de 
toenemende medeverantwoordelijkheid van het (inter)nationale bechijfsleven bij het 
`medebesturen' van de samenleving, alsmede het overdragen van overheidstaken naar de 
markt, neemt de inhoudelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven toe bij het vormgeven van 
maatschappelijke processen toe. Ook op het ten -ein van veiligheid. 

Het klassieke begrip regeren omvat onder andere de kernfuncties van het 
overheidsmonopolie: toezicht en surveillance, opsporing, berechting en tenuitvoerlegging van 
straffen. Ieder voor zich zijn deze begrippen onderhevig aan een proces van 
vermaatschappelijking. 

De verschuiving van overheid naar samenleving weerspiegelt zich dan ook in de 
opkomst en groei van een veiligheidsmarkt. Op velerlei terreinen is veiligheid geen 
exclusieve verantwoordelijkheid meer van de overheid. 

De ideologische gevangenis 
De toenemende aanvullingen op, en zelfs vervanging van, onderdelen van het klassieke 
overheidsmonopolie betekenen een fundamentele breuk met de wijze waarop in de 19 e  en een 
groot deel van de 20 e  eeuw in onze samenleving de verantwoordelijkheid voor veiligheid was 
geregeld. De totstandkoming van de nationale eenheidstaat, historisch gezien een betrekkelijk 
recent verschijnsel immers we praten over de 18e  en begin 19e  eeuw, monopoliseerde de 
uitoefening van geweld in onze samenleving. 

Het overheidsmonopolie doordrenkt sindsdien ons denken over 
criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving, opsporing, berechting en tenuitvoerlegging van 
straffen. Maar, zoals de reclamespotjes over beleggingen ons steevast voorhouden: behaalde 
rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In de Verenigde Staten 
wordt 5% van de gevangenispopulatie door private ondernemingen verzorgd. In Nederland 
rijden 's nachts meer particuliere surveillanceauto's van object naar object - dwars door het 
publieke domein - dan politieauto's. De toegangscontrole in politiebureaus wordt uitgevoerd 
door bewalcingsbedrijven. Arrestantenbewaking in politiecellen is in veel korpsen uitbesteed. 
Op Schiphol is een groot deel van de controle op passagiers uitbesteed aan een privaat bedrijf. 
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Liberalisering heeft tot gevolg dat taken en verantwoordelijkheden fundamenteel zijn 
herschikt en verschuiven van de staat naar de private sector. Hierdoor neemt het relatieve 
belang van politie en justitie in sociale controle processen af. Wellicht staan we slechts aan de 
vooravond van een nog verdergaande vermaatschappelijking van de veiligheidsfunctie. Het 
begrip 'regeren' en `sturen' en 'controleren' immers wordt in de 2l e  eeuw geherdefinieerd in 
termen van medeverantwoordelijkheid, coproductie, corporate governance en de opkomst 
van een civil society. In deze civil society zien we coproductie van overheden, Non 
Goovemmental Organisations (NGO's), het maatschappelijk middenveld en corporate 
governance. 

Liberalisering is zich ook gaan uitstrekken over een van de meest primaire functies 
van de staat: veiligheid, criminaliteitspreventie en zelfs opsporing. Dit is - en zal het komend 
decennium — naar alle waarschijnlijkheid moeilijk te 'verkroppen' zijn voor velen. Van de 
strafrechtjurist tot de officier van justitie. Van de rechercheur tot de beleidsambtenaar op 
justitie. Van het Tweede Kamerlid tot de korpschef. 

De groeicijfers, de productdiversificatie en de omzetpercentages van de 
veiligheidsmarkt liegen er echter niet om. Een andere wereld is aan het ontstaan voor onze 
ogen alleen we kijken er (nog) niet naar, laat staan dat sprake is van een maatschappelijke 
acceptatie. De Waard en Van Dijk leggen de vinger op een zere wond en beschrijven de 
ideologische `strijd' die wordt geleverd over flarden van de geschetste ontwikkeling. Zij 
wijzen op de 'afwijzende reactie op de groei — van verbod tot tegenwerking — welke echter 
weinig zin heeft gelet op de achtergronden van deze ontwikkeling'. De Waard en Van Dijk 
pleiten voor een 'minder defensieve reactie welke begint bij een realistische perceptie van de 
invloed van de overheid en de onderlinge afhankelijkheid van publieke en private actoren'.' n  
Wat deze auteurs opvalt — en deze constatering kunnen wij onderschrijven — is `de vaak 
normatieve en ideologische toonzetting. Er wordt nauwelijks ingegaan op de verschuivingen 
die in de veiligheidszorg de afgelopen 25 jaar zijn opgetreden in Nederland, maar ook 
intemationaal'. 128 

We zitten met andere woorden in een 'ideologische' gevangenis. En dit is niet meer 
dan logisch omdat de zorg voor veiligheid een dermate wezenlijke functie is van de overheid 
dat we grote moeite hebben met het accepteren van de toenemende vermaatschappelijking van 
deze zo uiterst gevoelige overheidstaak. Juist om deze reden dient de feitelijke situatie van 
vandaag de dag uitgangspunt van de discussie over de toekomst van de veiligheidsfunctie te 
zijn. De vermaatschappelijking van de veiligheidsfunctie immers legt een zware 
verantwoordelijkheid op de schouders van de (multi-)nationale ondememing. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zich gaan uitstrekken over een maatschappelijk 
verantwoord inhoud geven aan de wijze waarop toezicht en controle wordt uitgeoefend, de 
wijze waarop onderzoeken worden uitgevoerd en de wijze waarop een deel van de 
conflictbeslechting gestalte krijgt. Corporate governance heeft volgens velen de toekomst - 
ook steeds meer op het terrein van veiligheid - maar er blijft, volgens anderen, noodzaak aan 
onafhankelijke controle en waar nodig corrigeren van overenthousiasme binnen de corporate 
boardroom. Er blijft met andere woorden een behoefte bestaan aan wat Docters van Leeuwen 
omschrijft als lieden die het geld en de macht krijgen om ergens binnen te lopen en te vragen 
mag ik eens weten hoe dat zit'.'" 

5.2.5 Publiek-private samenwerking: de structuur van de hybride —organisatie 

127  
Dijk, F. van en J. de Waard, Publieke en private veiligheidszorg. Nationale en intemationale trends. Ministerie van Justine, oktober 2(X10. 

128 . 
tdem, 6. 

129
Lange, R. de en J.F. van Wijnen, 'Het nieuwe gezag van Nederland', in Vrij Nederland, 23 dember 2001. 
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Liberalisering leidt niet alleen tot wijzigingen in de verhoudingen tussen staat en markt, maar 
ook tot de oprichting van uiteenlopende publiek-private samenwerkingstructuren. Deze 
worden wel 'hybride' organisaties of samenwerkingsverbanden genoemd: zij zijn 
mengvormen van publieke en private samenwerkingsverbanden. Zij fungeren als 
intermediairs tussen het publieke en particuliere belang. Het management van en de 
democratische controle op de hybrideorganisatie vormt een nieuw politiek-bestuurlijk 
vraagstuk. De hybrideorganisatie dient een zakelijke en praktische orientatie te hebben om 
clienten waar voor hun geld te bieden en tegelijkertijd publieke taken uit te voeren.'" 

'Hier wreekt zich het feit dat er andere, soms tegengestelde belangen spelen. 
Plus het feit dat die verharding voortkomt uit een polarisatie van standpunten. Heel lang heeft 
de private sector gehamerd op aandacht van haar problemen, terwijl de overheid daar 
nauwelijks oor voor had (en ook geen capaciteit). Nu is onderbouwd hoe groot en ernstig het 
probleem is van de private sector. De overheid is daar kritiekloos op ingegaan: er is een 
structuur voor opgebouwd zonder dat is onderzocht of het probleem ook werkelijk zo ernstig 
was (of is). Nu blijven de aangiften achterwege en prompt ontstaat er een polarisatie.' 
- Expertmeeting juristen 

In de afgelopen vijftien jaar is een groot aantal publiek-private samenwerkingsverbanden 
opgericht op het terrein van veiligheid. Een aantal daarvan richt zich op de preventie en 
opsporing van financieel-economische criminaliteit. Voorbeelden van het laatste zijn de 
publiek-private samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en die later zijn 
geformaliseerd in diverse werkgroepen (werkgroep Indicatoren, werkgroep Financiele 
Instellingen van het Nederlands Platform Criminaliteitsbestrijding). De Nederlandse 
Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars is zowel in deze werkgroepen 
vertegenwoordigd, als in verschillende andere fraudeoverlegstructuren. Op persoonlijke titel 
hebben vertegenwoordigers van financiele instellingen de afgelopen tien jaar geparticipeerd in 
werkgroepen van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (MVP). De voorbeelden 
zijn legio. Een deel van de publiek-private samenwerking heeft een stnictuur gekregen door 
de oprichting van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). 

`Velen zijn cynisch over de publiek-private samenwerking. Het blijkt puur opportunisme te 
zijn, zowel van de kant van de overheid, als van de kant van de private instellingen. De 
banken — om maar een groep te noemen — moeten maar voor zichzelf zorgen. Of het nu gaat 
om het oplossen van overvallen, of om een project Financieel Rechercheren of om Met 
Kennis Bestrijden. Maar als de overheid aangeeft te willen doordringen tot de wortel, houden 
veel instellingen het voor gezien. Dus de publiek-private samenwerking is nog verre van 
volmaakt en het is zeer de vraag of het zo ver komt. Tenzij de doelstellingen anders worden 
geformuleerd en men aangeeft dat de overheid het alleen niet aan kan. Velen vinden dat de 
overheid zich met het project Financieel Rechercheren 'op sleeptouw' hebben laten nemen. 
Financiele instellingen hebben intensief gelobbyd en de deelnemers van overheidszijde 
hebben zich er ook loyaal voor ingezet. Grote zaken zijn echter niet behandeld. Er is een 
enorm bouwwerk opgezet — er is oolc veel van geleerd — maar veel overheidsmedewerkers 
hebben het gevoel voor een karretje te zijn gespannen.' 
- Expertmeeting politie/justitie 

'3°  Kickert, W en C. Politt, 'Management of Hybrid organizations', in: 
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Het NPC is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat tot doel heeft die vormen van 
criminaliteit aan te pakken, waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt. Sinds de oprichting 
van het Platform is een groot aantal activiteiten in gang gezet. Op dit moment werken 
overheid en bedrijfsleven samen op de volgende terreinen: 

• bestrijding van voertuigencriminaliteit, criminaliteit waarvan de vervoerssector slachtoffer 
is; 

• bestrijding van overvallen; 
• bewaking van integriteit en beroepsmoraal; 
• ontwikkeling van een keurmerk Veilig Ondememen; 
• bestrijding van IT-criminaliteit en; 
• bestrijding van criminaliteit tegen financiele instellingen. 

In de toekomst zal er in toenemende mate sprake zijn van dergelijke intermediaire structuren 
tussen staat en de private sector. Door de liberalisering, intemationalisering en digitalisering — 
de publiek-private samenwerking krijgt ook in de digitale context steeds meer gestalte — 
vervaagt de grens tussen publiek en privaat. De domeinen zijn minder eenduidig te definidren 
en gaan elkaar steeds meer overlappen. Indien we dit accepteren - en lang niet iedereen doet 
dit''' - worth de vraag belangrijk hoe deze overlap dient te worden ingericht, aangestuurd en 
(democratisch) gecontroleerd. In de optimistische visie combineert de publiek-private 
samenwerking het beste van zowel de publieke als de private sector. In de negatieve visie 
worth kritiek geformuleerd op de publiek-private samenwerking, doordat deze de zwakste 
elementen van beide werelden aan elkaar koppelt. 

5.3 	Internationalisering 

In deze paragraaf komen de gevolgen van intemationalisering aan bod, te weten de inbedding 
van nationale toezichts- en handhavingstructuren in die van bestaande — en op te richten — 
supranationale toezichthouders. De invloed van 'Brussel' op de regulering en vervolging van 
financieel-economische criminaliteit zal toenemen, alsmede 

5.3.1 Toezicht ligt in Europees perspectief 

'De Europese Unie: een lusthof voor rechtsvergelijking' 
oratie C. Fijnaut, 16 februari 2001 Tilburg 

131  Zie de bepreking van het ideologiedilemma in hoofdstuk zeven. 

• Ernst & Young Forensic Services By 

De bescherming van de financiele belangen is een prioriteit die al vele jaren bijzondere 
aandacht krijgt van de EU-lidstaten en de communautaire instellingen. 
De activiteiten om financiele belangen tegen fraude te beschermen zijn vastgelegd in het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag), betreffende de 
bescherming van de financiele belangen van de Gemeenschap, alsmede in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, waarin de samenwerking op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken wordt behandeld. 
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'Nederland is een te klein land: ook al hebben we hier prima ideeen, wij tellen niet mee.' 
- Expertmeeting juristen 

Uiteraard is fraudebestrijding in eerste instantie de taak van de lidstaten, die de nodige 
maatregelen moeten treffen voor doeltreffender preventie en beteugeling van fraude en voor 
terugvordering van bedragen die door onregelmatigheden en fraude verloren zijn. 
Het is namelijk de taak van de nationale autoriteiten om de ontvangsten te innen en het gros 
van de uitgaven te beheren. Overeenkomstig het EG-verdrag moeten de lidstaten het 
Gemeenschapsrecht toepassen en de nakoming van de uit het Verdrag voortvloeiende 
verplichtingen verzekeren. Voorts wordt in het Verdrag het volgende bepaald: 

• de lidstaten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financiele belangen van de 
Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij treffen ter 
bestrijding van fraude waardoor hun eigen financiele belangen worden geschaad; 

• onverminderd andere bepalingen van dit Verdrag coordineren de lidstaten hun optreden 
om de financiele belangen van de Gemeenschap tegen fraude te beschermen. Zij streven 
daarom met de hulp van de Commissie naar een nauwe en geregelde samenwerking tussen 
hun bevoegde overheidsdiensten. 

Dit verdrag heeft dus, gelet op de huidige bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de 
Gemeenschappen, tot doel ervoor te zorgen dat de strafrechtelijke bepalingen die elk lidstaat 
kent beter op elkaar worden afgetemd. Dit kan niet alleen door minimale strafnormen in te 
voeren teneinde de bestrijding van fraude ten nadele van de financiele belangen van de 
Gemeenschappen doeltreffender en afschrikwekkender te maken, maar ook door de 
samenwerking in strafzaken tussen de lidstaten te intensiveren. 

'Op het terrein van het Europese recht is het kennistekort (bij rechters) het nijpendst (...) Het 
Europese recht manifesteert zich in alle sectoren van de maatschappij. Een minimum aan 
basiskennis van het Europese recht is een vereiste voor alle rechters. Zij moeten zich op grote 
schaal bijscholen' 
- A. Meij, rechter Europese Hof van Justitie, Volkskrant 29 november 2000. 

De invloed van Europese wet- en regelgeving doet zich nu al steeds vaker en meer voelen. 
Europese instellingen houden nu al rechtstreeks toezicht op nationale overheden en burgers. 
Op basis van de Frauderichtlijn, die zowel betrekking heeft op de bescherming van de 
financiele belangen van de Europese Gemeenschap als op fraudebestrijding, kan de Europese 
Commissie rechtstreeks controles uitoefenen bij bedrijven. Ook op het gebied van staatssteun 
en structuurfondsen heeft de Commissie de beschikking gekregen over eigen 
controlebevoegdheden. 

`De diverse regeringen in Europa voeren nog wel achterhoedegevechten, maar op niet zo 
lange termijn zal Brussel het voor het zeggen krijgen. Dat komt doordat de Europese 
Commissie veel macht heeft — en die wil Brussel meer macht geven — en het Europees 
Parlement bestaat louter uit Europeanen. Die willen, ondanks onderlinge verschillen, graag 
harmoniseren en uniformeren. De nationale regeringen verkeren niet dagelijks met elkaar en 
hebben eigen parlementen om rekenschap aan af te leggen. Ze zijn in dit opzicht 
conservatiever dan de Europese Cornmissie en het Europese Parlement.' 
- Expertmeeting juristen 
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De autonomie van de nationale eenheidsstaat maakt geleidelijk aan plaats voor die van een 
Verenigd Europa. Dat leidt tot een vergaande economische integratie die zal worden versterkt 
door de invoering van de euro. Het leidt ook tot verdere harmonisering van wet- en 
regelgeving. Er is reeds een ontwerpwet Europees financieel-economisch Strafrecht. De 
invoering hiervan zal de harmonisering nog verder bespoedigen en strafrechtelijke 
onderzoeken tussen het nationale en supranationale niveau in de toenemende mate op elkaar 
afstemmen. 

Het programma van Groep Politiele Samenwerking is rechtstreeks gebaseerd op wat de 
Europese Raad aangaande politiele samenwerking tijdens de topconferenties in Wenen 
(Actieplan van Wenen) en in Tampere heeft besloten. Deze politiele samenwerking richt zich 
onder meer op de intensivering van supranationale samenwerking. Zo wil men (onder meer) 
dat rechterlijke beslissingen ook in de andere lidstaten afdwingbaar zijn. Een stap in deze 
richting is genomen door de figuur van een Europees officier van justitie in te stellen (artikel 
280a. Zo kunnen we spreken van een proces van europeanisering, wat ook mag blijken uit de 
oprichting van Eurojust, een samenwerkingsstructuur waarbinnen officieren van justitie uit 
verschillende lidstaten kennis en ervaring uitwisselen. Speciale aandacht zal worden 
geschonken aan milieucriminaliteit, mensensmokkel, witwassen en financieel-economische 
criminaliteit. Het is ook de bedoeling Europol meer en verderstreklcende bevoegdheden toe te 
kennen voor juist deze vormen van misdaad. 

'In de VS — het is te vergelijken met het Europa van morgen — is er ook een onderscheid 
tussen de federatieve strafbare feiten en de statelijke strafbare feiten. Dat krijg je in Europa 
ook. Moord en doodslag zijn universeel strafbaar gesteld en alleen de hoogte van de straf 
daarop zou kunnen verschillen, maar sommige feiten zij strafbaar in staat A en niet (of 
minder) in staat B. Dat zou in de Verenigde Staten van Europa zeker kunnen gelden voor de 
handel in softdrugs. De eerste lijn is het kleine belang van de EU als slachtoffer van 
misdrijven die tegen haar zelf worden gepleegd. De tweede lijn zal de harmonisering van 
Europees economisch strafrecht in het algemeen.' 
- Expertmeeting juristen 

De politieke integratie leidt dus tot een schaalvergroting in de handhavingstructuren. De 
nationale toezichthouders zullen in de toekomst meer gaan samenwerken met supranationale 
toezichthouders. Naast de oprichting van Europol, dat zich voornamelijk richt op de 
Internationale georganiseerde criminaliteit, wordt de rol van OLAF steeds belangrijker. OLAF 
is de Europese dienst ter bescherming van de financiele belangen van de EU. 

Onlangs zijn ook plannen bekendgemaakt voor de oprichting van een Europese 
toezichthouder voor de gezondheidszorg. Verder zal het European Food Agency een taak 
krijgen op het gebied van de waarborging van de voedselkwaliteit. De zuiverheid van de 
voedselketen wordt steeds belangrijker in het licht van de verschillende schandalen in de 
afgelopen jaren (dioxinekippen, biogenetische manipulatie, groeihormonen, BSE en wat dies 
meer zij). 

De invloed van de Europese Unie zal zich nog meer laten voelen in de regulering van 
economische markten. De Europese Mededingingsautoriteit heeft zich in de afgelopen jaren 
gericht op machtsconcentraties, kartelvorming, prijsafspraken en andere onwettige 
overeenkomsten. Het gaat hierbij om `de strijd tegen bedrijven die in het geheim illegale 
afspraken maken over prijzen en verdeling van de markt'!" In de jaren '90 heeft de Europese 

192  Miert, K. van, &Inn jaren in Europa. fierinneringen van een Eurocommissaris. Tielt 2000. Zie met name het hoofdstuk 'De 
Kartelkrakers', 197- 222. 
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Commissie ingegrepen toen enkele van de grootste Europese en mondiale industrieconcems 
plannen daartoe hadden. De Europese integratie strekt zich ook uit tot de oprichting van een 
Europees Openbaar Ministerie en een Europese Politieacademie. 

De toekomst van het publieke toezicht ligt, met andere woorden, in toenemende mate in 
Europa. De Europese wetgever trekt zich namelijk niet zoveel aan van wat er in Nederland 
aan gedachten wordt ontwikkeld over de inrichting van het bestuur en het toezicht: 'Nu het 
Europees recht in toenemende mate, al dan niet direct, ingrijpt op het nationale recht, moeten 
we ons hier wel van bewust zijn als we spreken over toezicht'. 1 " 

'Nee, het zal wellicht wat minder soepel en snel gaan als velen denken en verwachten, maar 
het zal onstuitbaar doorgaan. Landen die nog willen toetreden„ zullen alles moeten accepteren 
wat tot nu toe bereikt is. Nieuwe landen zullen moeten toetreden tot het Schengen-akkoord, 
terwijl sommige `oude' landen het zich kunnen permitteren niet tot het Schengen-akkoord toe 
te treden. Die tactiek wordt toegepast. Dat betekent dat straks de meerderheid plan A volgt. 
En dan blijft er voor de `oude' tegenstribbelaars weinig anders over dan `mar' overstag te 
gaan. Nieuwe landen krijgen geen gelegenheid om een uitzonderingspositie te bedingen. Die 
krijgen het aanbod `slikken of stikken'. Het EU-blok is veel te machtig voor landen 
afzonderlijk.' 
- Expertmeeting juristen 

In het komend decennium zal de Europese integratie op economisch en politiek niveau 
worden versneld. Zij zal niettemin ongetwijfeld worden bemoeilijkt door nationaal politieke 
sentimenten, cultuur- en taalverschillen en economische belangentegenstellingen. Desondanks 
zal de nationale invloed afnemen ten gunste van het Europese niveau. Doordat de integratie 
van politie en justitie, alsmede van de diverse financieel-economische toezichthouders zich in 
verschillende ontwikkelingsfasen en in verschillende tempi zal voltrekken, biedt het komende 
decennium legio gelegenheidstructuren voor financieel-economische criminaliteit. De 
toezichthouders zullen hun aandacht immers zowel richten op de (machts)vragen inzake de 
integratie, als op de handhaving van hun eigen wet- en regelgeving. 

5.4 	Digitalisering 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

In het hoofdstuk over dominante maatschappelijke ontwikkelingen is gewezen op de 
toenemende digitalisering van onze samenleving. In de komende decennia zullen e-
governance en e-commerce een grote vlucht nemen. In het kielzog hiervan zal het karakter 
van informatieprocessen, ook binnen de toezichthouders, opsporings- en veiligheidsdiensten 
en de private sector fundamentele veranderingen ondergaan. Een overgang naar e-
surveillance, of e-intelligence vindt plaats. Het is niet meer dan logisch in het licht van de 
door de Registratiekamer beschreven trend in de richting van datamining. 

De publieke en private toezichthouders bevinden zich in een overgangsfase waarin het 
informatieproces (Intelligence') zich structureel wijzigt van informatievergaring in de fysieke 
wereld (observatie, verhoor, boekenonderzoek en dergelijke) naar informatievergaring in de 
virtuele wereld: datamining, kunstmatige intelligentie, bedrijfsinlichtingen en inlichtingen uit 
bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn ('open source intelligence'). 

133  Borghouts, 	̀Staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke vormgeving van toezicht', Congres Modemisering van toezicht en inspectie, 
dinsdag 27 juni 2000 (www.justitie.n1). 
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5.4.1 Humint, techint en oscint 

Ernst & Young Forensic Services BV 

Liberalisering, intemationalisering en digitalisering zullen de afstand tussen dader, criminele 
handeling en slachtoffer vergroten. Zowel de snelheid van de communicatie als de anonimiteit 
daarvan (onder andere door versleutelingstechnieken) nemen daarbij nog eens toe. 
De preventie en repressie van financieel-economische criminaliteit zijn medeafhankelijk van 
de ontwikkeling van daartoe uitgeruste kennis- en/of informatiesystemen. 

'Er is zelden goed nagedacht over informatiebeheer. Dat de informatie die wordt ingevoerd, 
kan worden gebruikt voor analyse op middenpeil en op abstract-statistisch peil. Dat is te 
merken op het niveau van het MOT. Dat is op amateuristische wijze opgezet. Binnenkomende 
berichten moeten snel worden verwerkt in berichten die naar de politie gaan. Een ruw 
databestand dat kan warden omgezet in een databestand dat kan worden bevraagd op 
bedrijfstalcken of andere kenmerken, bestaat niet. Niemand heeft nagedacht over het feit dat 
mensen dragers van variabelen zijn. Dat men die variabelen in lcruistabellen en onderlinge 
vergelijkingen tegen elkaar kan afzetten en dergelijke om te zien of er trends zijn te 
onderkennen, gebeurt gewoon niet. Men kornt niet eens tot die vraag. En dan gezien vanuit de 
leiding. Het kennistekort zit niet bij de werkvloer, maar bij de leiding en de beleidsvoerders. 
Deze personen houden zich voor 90% van de tijd bezig met vergaderen en het laten schrijven 
van nota's die niet gelezen warden; en dat hoeft ook niet, zolang ze maar op papier staan. En 
men is jaren bezig zonder zich de vraag te stellen wat men al die tijd heeft geleerd van al die 
gegevens. Teleurstellend dus. Niemand die op hoog niveau de vraag stelt hoe betrouwbaar het 
bestand is op grond waarvan conclusies worden getroldcen en beslissingen worden genomen. 
Niemand die zich de vraag stelt hoe betrouwbaar zijn kennis is.' 
- Expertmeeting criminologen 	 . 

Interessant in dit opzicht is de uiteenzetting van De Groot.'" Hij somt de voor- en nadelen op 
van de huidige generatie hard- en software. Die stelt de toezichts- en 
opsporingsfunctionarissen in staat am met 'plug and play-toepassingen' gegevensbestanden te 
doorzoeken. De Groot toont zich wat sceptisch: 	kantoortoepassingen kennen 
bijvoorbeeld allerlei standaardzoekfuncties die op het eerste gezicht een adequaat en 
betrouwbaar hulpmiddel lijken te zijn. In de onderzoekspraktijk blijkt dat echter vaak tegen te 
vallen. Het geautomatiseerde onderzoek van gegevensbestanden zonder weloverwogen visie 
en plan van aanpak is niet aan te bevelen en tendeert in sommige gevallen zelfs naar het in de 
accountantswereld zo omstreden fragmentarische onderzoek. Het lijkt wellicht 
indrukwekkend een opvraag te doen in een bestand van enkele tienduizenden records waama 
binnen enkele seconden een zoelcresultaat op het scherm verschijnt, maar het is zeer wel 
mogelijk dat dit resultaat onbetrouwbaar, dan wel weinig zeggend is.' 

De Groot merkt op dat een zoekstrategie creatief en logisch denken vereist, nog altijd 
een bij uitstek menselijke eigenschap. Hij houdt vervolgens een pleidooi voor preventieve en 
repressieve fraudebestrijding 'op basis van of met behulp van een combinatie van 
risicoanalyse en een intelligentiefunctionaliteit.' In het bedrijfsleven zien we dit terug in de 
vorm van een bedrijfsinformatie-beheersysteem of 'corporate intelligence management 
system'. Nadat eerst met name de financiele instellingen zijn overgegaan tot het opzetten van 
dergelijke informatiesystemen ten behoeve van beheer en verwerking van feiten en 
voorvallen, hebben nu ook bedrijven in andere branches, zoals bijvoorbeeld de chemische 

"4  Groot, .A.H.M. 'Technologie en privatisering'. hi: A.B. Hoogenboom, 	Kamerling, J.G. Kuijl, M. Pheijffer, C.D. Schaap (red). 

Privatisering van toezicht en opsporing. Den Haag 2000. 
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industrie, hiervoor gekozen. Ook de forensische afdelingen van de grote accountantskantoren 
maken hier in een of andere vorm gebruik van. 

Geavanceerde informatieverwerkingssystemen moeten het mogelijk maken dagelijks 
direct ongewenste gedragingen en bedreigingen binnen, buiten en tegen de organisatie tijdig 
te signaleren en te herkennen. Dit lijkt op de ontwikkelingen inzake 'continuous auditing and 
monitoring', zoals die binnen de accountancy zijn ingezet.' 

Dit blijkt nodig te zijn vanwege de toenemende complexiteit van fraude, misbruik en 
andere bedreigingen van de organisatie. Bedrijven spreken hier overigens eerder van 
'business risk' dan van fraude. Het beschrijven van een risico levert immers in veel gevallen 
direct een oplossing op. Managers zijn gewend te denken in en met (risico)modellen. Toezicht 
en opsporen dienen zoveel mogelijk preventief en 'real time' te geschieden. Real time 
suggereert een situatie dat processen bij voortduring worden gemonitord. Signalen van 
onrechtmatig handelen, e.d. dienen direct te worden gesignaleerd. 135  

Humint (human intelligence): de menselijke intelligentie als bron en instrument voor 
inlichtingenwerk 
In de rechtshandhaving pleegt men traditioneel inlichtingen te verzamelen via persoonlijke 
contacten. Via observatie, verhoor, kaartenbakken en dossiers wordt informatie verzameld. 
Technologische vemieuwingen stellen degenen die inlichtingen willen, in staat ook langs 
andere wegen gewenste (maar verhulde) te verzamelen (telefoontap, afluisterapparatuur en 
dergelijk). Maar doordat sinds de komst van de computer en bijvoorbeeld de mogelijkheden 
die intemet biedt, raakt het informatieproces in een stroomversnelling. De 'off line-wereld' 
verandert in rap tempo in een 'on line-wereld'. Hierdoor gaat het inlichtingenproces 
fundamentele veranderingen doormaken. De mate waarin toezichthouders en 
opsporingsdiensten de overgang (kunnen) maken, zal het komend decennium in belangrijke 
mate hun effectiviteit en bestaansrecht bepalen. 

Techint (technical intelligence): de elektronische informant 
De C1D-kaartenbakken van de fysieke wereld worden geleidelijk vervangen door 
geautomatiseerde systemen. Binnen de reguliere politie zijn recherche-expertsystemen als 
Holmes en Vidocq ingevoerd. Daamaast worden geavanceerde kennissystemen als Havank 
(vingerafdrukken) en bijvoorbeeld Edison steeds belangrijker in de recherchepraktijk. 
De innovatie hier is enerzijds gelegen in de systematischer analyse van grote hoeveelheden 
bekende informatie en anderzijds in de aanboring van nieuwe inlichtingenkanalen door 'on — 
line-verbindingen'. Met name door het laatste ontstaan `elektronische informanten'. 

In Rotterdam is een containerinformatiecentrum opgezet ter ondersteuning van de 
douanecontroles en de opsporing. Door gebruik te maken van targeting- en profiling-technieken 
optimaliseert men de selectie van containers voor (drugs)controle.' 36  De innovatie in 'on —line-
perspectief' is gelegen in de koppeling van informatie over scheepvaartbewegingen, rederijen, 
transportbedrijven en handelstromen. 

De grotere banken beschikken ieder afzonderlijk over een incidentenregister, dat als zodanig 
aangemeld is bij de Registratiekamer. Het incidentenregister is de verzameling bestanden 
en geautomatiseerde gegevensverwerkingen van de deelnemer, waarin incidentgegevens zijn 
vastgelegd. Onder verantwoordelijkheid van de financiele instelling is een 
veiligheidsafdeling of veiligheidsfunctionaris aangesteld, die optreedt als (sub)beheerder van 
het incidenten-register. De veiligheidsafdeling heeft ook als enige toegang tot dit register. 

"5  idem 
' 36  Rapport van de Werkgroep Intensivering Douane, 1991, p. 19. 
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Aan het incidentenregister zijn twee verwijzingsindices opgenomen. Het gaat daarbij 
enerzijds om een index van namen van personen die uitsluitend raadpleegbaar is door de 
bancaire instelling zelf in het kader van voorkoming van problemen (IVA). Anderzijds is er 
een index van namen van personen die ook door deelnemers aan het 
branchewaarschuwingssysteem kan worden geraadpleegd (EVA). EVA bevat 
verwijzingsgegevens over personen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij 
incidenten waarbij misbruik is gemaakt van het stelsel van financiele dienstverlening. De 
verzameling incidentenregisters in samenhang met de indices worth aangeduid als EVA: een 
stelsel gebaseerd op reciprociteit dat strekt tot bescherming van zowel individuele instellingen 
als het financiele stelsel tegen inbreuken op integriteit of financiele belangen. Zodra een client 
van een deelnemer aan het branchewaarschuwingssysteem een financiele dienst vraagt (zoals 
het openen van een rekening of het verhogen van een betaalkrediet), wordt routinematig de 
EVA-applicatie geraadpleegd. Bij een 'hit' door een deelnemer dient contact te worden 
opgenomen met de eigen veiligheidsafdeling van de toetsende financiele instelling voor 
nadere informatie. Alsdan wordt ruggespraak gehouden met de veiligheidsafdeling van de 
deelnemer die betrokkene in EVA heeft opgenomen. Vervolgens wordt beoordeeld of een 
contractuele relatie met de geregistreerde zal worden aangegaan respectievelijk tot een 
uitbreiding van de dienstverlening wordt overgegaan. Verwijdering uit de EVA-applicatie 
geschiedt na maximaal 6 jaar indien zich met betreklcing tot betrokkene geen relevante feiten 
meer hebben voorgedaan. Op dit moment wordt een juridische verkenning uitgevoerd om de 
exteme verwijzingsapplicatie branchebreed te maken, dat wil zeggen voor banken, 
verzekeraars en financieringsmaatschappijen. Veel banken en verzekeraars maken immers 
deel uit van financieel conglomeraten en hebben over en weer ontegenzeggelijk belang bij 
vroegtijdige signalering van potentiele fraudeurs. 

Multinationale ondememingen beschiklcen over informatie-infrastructuren die geen 
geografische of andere fysieke beperkingen kennen. Als toekomstbeeld kan het functioneren van 
creditcardmaatschappijen dienen. Door middel van het intemationale telefoonnet zijn deze 
bedrijven wereldwijd verbonden met miljoenen bedrijven. Via dit netwerk moeten zij 
autorisaties aanvragen. Malversaties, onregelmatigheden en informatie over fraude worden 
centraal geregistreerd. Vestigingen over de hele wereld zijn op hun beurt weer aangesloten op 
deze gegevensbank. De snelle transformaties die zich voltrekken in uiteenlopende bedrijfsmatige 
processen, veranderen ingrijpend een deel van het inlichtingenproces. Deze transformaties 
worden veroorzaakt door de toenemende informatisering van onze samenleving. De reguliere, 
bijzondere en particuliere recherche, ingebed als zij zijn in de infrastructuren van organisaties en 
bedrijven, zijn nauw verweven met dit proces: zij ontlenen daar niet alleen hun bestaansrecht, 
maar deels ook hun doelmatigheid aan. De elektronische werkplek met hoog ontwikkelde 
systemen van toegangscontrole, directe computerverbindingen en massaopslag van informatie in 
uiteenlopende en in toenemende mate gekoppelde databestanden bieden met name de private 
sector ongekend nieuwe mogelijkheden: een 'desk-top-recherche' ontstaat. 

Artint (artificial intelligence): Kunstmatige intelligentie am kunstmatig inlichtingen te 
verzamelen 
Kunstmatige intelligentie ('artificial intelligence') kan tussen de theoretische wereld van de 
`denkende machines' en de meer toegepaste vormen van computersoftware worden geplaatst. 
Deze laatste voeren uit wat programmeurs invoeren. De randvoorwaarden worden dus bepaald 
door de kennis van de programmeur. In feite zijn het beperkte programma's'. Dat ligt anders 
voor kunstmatige-intelligentieprogramma's'. Die zijn namelijk gevoed met een schat aan 
ervaringsgegevens op grond waarvan het systeem `zelfstandig' beslissingen neemt. 
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'De ontwikkeling dat de burger 'Big brother' steeds meer als bedreiging ervaart, verdient onze 
aandacht evenzeer. Allerlei instanties vragen dagelijks de meest uiteenlopende gegevens op. 
De informatie wordt opgeslagen en her en der `Ican met een druk op de knop' worden 
verplaatst over de gehele wereld. hoe zal de geheimhoudingsverplichting waaraan de overheid 
is onderworpen zich daartoe verhouden? Is al die informatie wel in goede handen bij de 
overheid of al die instellingen? Hoe groot is het risico dat die `ene druk op de knop' 
onzorgvuldig wordt overwogen?' 
- EXpertmeeting juristen 

Deze programma's zijn niet alleen ontwikkeld voor artsen (voor de diagnose van 
ziektepatronen), beurshandelaren (voor de voorspelling van marktbewegingen) en 
oliemaatschappijen (om olie- en gasvelden te exploreren), maar ook voor de ontdekking van 
belasting- en creditcardfraude. Het Cash Transaction Reports Agency (CTRA) in Australie is 
bezig met de ontwikkeling van een kunstmatige-intelligentieprogramma voor ongebruikelijke 
transacties. De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft een programma ontwildceld voor 
het ontdekken van fraude op de beurs.'" 

In de technologische ontwikkeling van informatieverwerking en -toepassing heeft het 
bedrijfsleven op sommige onderdelen een leidende positie. Met name binnen de 
dienstverlenende financiele sector — niet alleen financiele instellingen, maar ook accountancy 
bijvoorbeeld — is het bestrijden van misbruik van financiele producten met behulp van technische 
intelligentie een aandachtspunt. Zo heeft de creditcardmaatschappij Interpay het Risk Detection 
System (RDS) ontwikkeld. Dit systeem werkt met `kunstmatige intelligentie', afgeleid van het 
menselijk brein. RDS is door toepassing hiervan in staat om te leren, te analyseren, te 
voorspellen en te herkennen. Voor het beoordelen van fraudegevoeligheid gebruikt het systeem 
tientallen informatie-elementen." 8  Daarnaast wordt van iedere client een mathematisch profiel 
bijgehouden dat zijn transactiegedrag weergeeft. Al een jaar nadat RDS in gebruik was genomen, 
daalde de fraude met Interpay-creditcards met circa 30%. Een ander voorbeeld geeft het systeem 
Netmap, dat gebruikt wordt door onder meer PricewaterhouseCoopers. Dit systeem heeft 
interactive data mining als uitgangspunt: 'Data mining is een techniek waarmee naar verbanden 
en patronen 'in uitgebreide gegevensbanken kan worden gezocht." Met datamining-technieken 
is het mogelijk om, in principe volledig ongestnictureerd, te zoeken naar patronen en relaties die 
wellicht in een grotere gegevensverzameling niet herkend of onderkend zouden worden door de 
menselijke waarnemer. Er is evenwel (nog) geen sprake van kunstmatige intelligentie. De 
gebruiker zelf zal de voor het zoeken de benodigde intelligentie moeten leveren. 

Financiele instellingen maken (inter)nationaal gebruik van software voor de detectie van 
fraude en witwaspraktijken. Infoglide en Search-Space zijn twee bedrijven die zich 
specialiseren in data-analyse. Een aantal Nederlandse financiele instellingen werkt met 
software van Syfact. Infoglide kan helpen om hetzelfde individu in verschillende databanken 
te herkennen. SearchSpace maakt het mogelijk om ongebruikelijke patronen op te sporen in 
grote hoeveelheden gegevens. Bijvoorbeeld een databank met alle valutatransacties van 
klanten van een bank. De programma's worden niet alleen gebruikt voor fraudebestrijding, 
maar ook voor beheer van klantenrelaties en e-commerce. De zogenaamde intelligente 
software binnen deze programma's maakt het mogelijk om niet alleen onregelmatigheden te 

' 7  Harman, A., `S.M.A.R.T.', Juli 1990, P.  97-98. Zie ook Cameron, J., Artificial Intelligence, Expert Systems, Microcomputers and Law 
Enforcement, maart 1990, p. 36-41 en: Radledge, E.C. en J. Jacoby, Handbook on Artificial Intelligence and Expert Systems in Law Enforcement, 
1989. 
' 38  Voorbeelden: .woonplaats van de client, branche waarbinnen de transactie plaatsvindt, hoogte van het bedrag, bestedingspatroon van de client. 
139Holsheimer, M. en A.P.J.M. Siebes, Data mining. The search for knowledge in databases, January 1994. 
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detecteren (passief), maar Searchspace bijvoorbeeld bouwt op basis van transacties een 
profiel op van de klant. Het programma bevat het vermogen om te leren van data (actief). 
Door het volume van transacties verdwijnt de menselijke component steeds meer naar de 
achtergrond. Beslissingen over transacties worden in toenemende mate genomen door 
computers. Kunstmatige intelligentie neemt de plaats in van de gemiddelde bankmedewerker. 
Searchspace wordt gebruikt door de London Stock Exchange, Bank of New York, Royal 
Bank of Scotland, alsmede door Archipelago, de nieuwe volledig elektronisch werkende 
beurs in de Verenigde Staten.'" 

In Nederland maakt een aantal financiele instellingen gebruik van vergelijkbare software voor 
de beoordeling van effectentransacties van klanten en eigen personeel, alsmede de 
beoordeling van ongebruikelijke transacties in verband met de preventie van witwassen. 
Verschillende creditcard maatschappijen analyseren transacties en stellen daartoe ook 
profielen samen van individuen. Hetzelfde gebeurt door een aantal telecommaatschappijen die 
geautomatiseerde profielen hebben opgesteld van klanten. Wanneer de handelingen buiten het 
profiel vallen, wordt een signaal afgegeven dat kan leiden tot aanvullend onderzoek. 

In de verzekeringswereld wordt gebruik gemaakt van de FISH-databank die wordt 
gevoed door de databanken Vertrouwelijke Mededelingen (VM) en het Centraal Informatie 
Systeem (CIS). In de databank zijn schadegegevens opgenomen betreffende personen en 
bedrijven (verzekerden, tegenpartijen en overigen) en objecten (opstal, voertuigen, vaartuigen 
en andere goederen). Het gebruik van de FISH-databank is gebonden aan wederkerigheid. 
Aileen maatschappijen die zelf actief informatie aanleveren, kunnen gegevens aanvragen over 
de desbetreffende branches. De meest directe toegang tot de FISH-databank is FISH Online. 
Een medewerker van een deelnemende maatschappij kan vanaf de eigen werkplek 
rechtstreeks de FISH databank raadplegen. FISH Online kent een aantal standaard-
zoekmogelijkheden voor gerichte vragen. De resultaten kunnen lokaal worden afgedrukt. 
Toegang tot FISH Online is mogelijk met een eenvoudige standaardmodem of via een vaste 
lijnverbinding. 

FISH Extract is een uittrekselbestand. Het bevat van alle personen die in de FISH-
databank zijn opgenomen, een beknopt overzicht van hun schadehistorie en andere meldingen 
die hun betreffen: schadedatum, branche, schadeoorzaak et cetera. FISH is bestemd voor 
gebruik in de eigen automatische processen van de deelnemende maatschappijen. Zo kunnen 
de gegevens bij acceptatie of mutaties automatisch worden beoordeeld. Het systeem signaleert 
wanneer bepaalde grenswaarden overschreden worden, waarna men details kan opvragen. 

Oscint (open source intelligence): inlichtingen via open bronnen 
Naar schatting 80% van het inlichtingenwerk in heden en verleden is het resultaat van niet tot de 
verbeelding sprekend analysewerk in en van open bronnen. Dat zijn bijvoorbeeld: kranten, 
wetenschappelijke publicaties, boeken, radio- en televisie-uitzendingen en verder alles wat maar 
openbaar wordt gemaakt in woord en geschrift. Open bronnen leveren informatie over de 
achtergrond en context van incidenten.' Concepten als business intelligence en corporate 
intelligence illustreren deze innovatie in het private inlichtingenproces. Business intelligence 
richt zich op de vergaring van bedrijfseconomische kennis teneinde strategische beslissingen te 
kunnen nemen. Potentiele relaties worden zoveel mogelijk transparant gemaakt om risico's te 
vermijden. Veel informatie is via open bronnen verkrijgbaar. We zien dan ook hier de 
belangrijkste innovaties in het inlichtingenproces binnen zowel de publieke als de private sector. 

Rijnen, H., Op zoek naar witwaspraktijken. Banken gebruiken data-experts als Infoglide en SearchSpace in hun strijd tegen fraude, in: Het 

Financieele Dagblad, 17 november 2000. 
Shulsky, AN., Silent Warfare: Understandig the World of Intelligence. Washington 1991. Le met name het hoofdstuk 'Spies, Machines, and 

Libraries. Collecting the Data', p. 33. 
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Op intemet biedt Open Sources Solution van David Steele een goed overzicht van 
innovaties op het gebied van het gebruik van open bronnen.' In korte tijd raken wij vertrouwd 
met 'on-line' computerverbindingen, cd-rom, CD-I en internet. Op de elektronische snelweg is 
overal ter wereld binnen luttele seconden informatie van de meest uiteenlopende aard en 
kwaliteit te vinden Deze digitale informatie is beschikbaar via computemetwerken en is relatief 
goedkoop voor iedereen die een modem bezit. De informatie komt tot ons in de vorm van tekst, 
statistieken, kaarten, grafieken, gesproken woord en videobeelden.' 

Commerciele databestanden bevatten meer recente en vaak nauwkeuriger informatie over 
velerlei zaken van nationaal en commercieel belang dan overheidsbestanden. De laatste 
wetenschappelijke publicaties en technologische ontwikkelingen kunnen van over de hele wereld 
worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor de ontelbare nieuwsdiensten, bedrijfs- en 
handelsinformatie en economische informatie. Het Stanford Research Institute introduceerde een 
business intelligence program: 'An integrated intelligence system that scans hundreds of 
publications and information sources, monitoring the business environment, industries, markets 
and technology, reporting on changes requiring responses in corporate policy and management 
or operating strategies." 44  De ontwikkelingen in de afgelopen acht jaar zullen op dit terrein een 
sterke ontwikkeling hebben gekend. 

5.5 	Conclusie: (on)wenselijke ontwikkelingen en de vraag naar de (on)mogelijkheden 
van sturing en controle 

In deze scenariostudie zijn we op zoek naar maatschappelijke ontwikkelingen, de (mogelijke) 
gevolgen daarvan voor financieel-economische criminaliteit alsmede de (mogelijke) gevolgen 
voor de bestaande toezicht- en handhavingstructuren. Nadat een begripsbepaling heeft 
plaatsgevonden van het begrip financieel-economische criminaliteit is vervolgens een drietal 
dominante maatschappelijke ontwikkelingen geidentificeerd. Deze waren: liberalisering, 
intemationalisering en digitalisering. In het daarop volgende hoofdstuk is aangegeven dat 
deze maatschappelijke ontwikkelingen ieder voor zich — en zeker ook in combinatie — een 
groot aantal gelegenheidstructuren in zich dragen voor financieel-economische criminaliteit. 
De logische volgende vraag is dan: wat betekent dit voor het bestaande toezicht? In dit 
hoofdstuk is ingegaan op deze onderzoekvraag. 

Liberalisering leidt tot een herdefiniering van de toezichts- en handhavingstructuren 
van de nationale overheid ter 'beteugeling' van de vrije-marktkrachten; de toenemende 
privatisering van veiligheid, waaronder het verrichten van fraudeonderzoeken en een daarmee 
gepaard gaande verschuiving in de afdoening van conflicten van strafrechtelijk naar privaat of 
civielrechtelijk domein. Tenslotte is sprake van een groei en bloei van zogenaamde hybride 
organisatie- en samenwerkingsstructuren ten gevolge van veranderende verhoudingen tussen 
staat en private sector. De hybride verenigt publieke en private belangen in zich. 

Intemationalisering leidt tot een toenemende inbedding van nationale toezichts- en 
handhavingstructuren in die van bestaande — en op te richten — supranationale 
toezichthouders. De invloed van 'Brussel' op de regulering en vervolging van financieel-
economische criminaliteit zal sterk toenemen. 

Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in het informatieproces van 
toezichthouders en opsporingsdiensten. De publieke en private toezichthouders bevinden zich 

142 Open Source Solutions, Inc. www. oss@oss.net . 
143  Een voorbeeld van de mogelijkheden die on-line verbindingen en cd-rom bieden, is het bedrijf Bankstat in New York. Dit bedrijf beweert van 
6.600 banken buiten de VS financiele statistieken en andere informatie 'on line' te kunnen leveren. 

Dorril, S., The Silent Conspiracy. Inside the Intelligence Services in the 1990s, 1993, p. 331. 
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in een overgangsfase waarin het informatieproces ('intelligence') zich structureel wijzigt van 
informatievergaring in de fysieke wereld (observatie, verhoor, boekenonderzoek en 
dergelijke) naar informatievergaring in de virtuele wereld: datamining, kunstmatige 
intelligentie, bedrijfsinlichtingen en inlichtingen uit bronnen die voor iedereen toegankelijk 
zijn ('open source intelligence'). 

Hoe gaan we in de nabije toekomst om met deze nieuwe ontwikkelingen? Welke 
dienen krachtig te worden ondersteund, welke afgeremd? De stappen in ons betoog tot 
dusverre vonnen de opmaat voor de constructie van twee scenario's: het scenario van de 
'vergruizende staat' en het 'corporate governance scenario'. Indien de gelegenheidstructuren 
voor financieel-economische criminaliteit meer en meer worden geexploiteerd, welke 
aangegeven ontwikkelingen in het toezicht en de handhaving dienen dan te worden 
gestimuleerd? Wat zijn onwenselijke ontwikkelingen en wat zijn 
beinvloedingsmogelijkheden? 

In de scenario's komen dan ook de behandelde onderwerpen, thema's en 
ontwikkelingen terug. Dit gebeun in een 'verhalende vorm'. De titel `vergruizende staat' slaat 
op datgene wat is ingegeven door het WRR-rapport `Staat zonder land'. De staat verliest in dit 
scenario de zeggenschap over haar territorium door: 

• de toenemende intemationalisering of `supra-nationalisering' van het bestuur (EU); 
• de privatisering van organisaties die zich bezighouden met een groot deel van de preventie 

en repressie van financieel-economische criminaliteit; 
• de halfslachtige invoering van het begrip maatschappelijk verantwoord ondememen, wat 

leidt tot ongebreidelde organisatiecriminaliteit en; 
• de gemiste overgang van de 'off line' wereld naar de 'on-line' wereld.' 

Kortom, de staat heeft zich onvoldoende aangepast aan maatschappelijke veranderingen en 
verliest haar greep op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Wat is juist beleid 
om dit alles te voorkomen? 

Hiertoe wordt het 'corporate governance-scenario' uitgewerkt. De valkuilen van het 
'vergruizende staat scenario' zijn hier ondervangen. De staat heeft zich aangepast aan de 
maatschappelijke veranderingen en bestrijdt samen met het bedrijfsleven verschillende 
vormen van financieel-economische criminaliteit. Er is sprake van coproductie tussen de 
overheid en het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een grote 
bloei door. 

Dit zijn uiteraard gepolariseerde visies, welhaast karikaturen. Het is immers niet 
aannemelijk dat de toekomst zich zal ontwikkelen langs de paden van een Danteske wereld 
van hel en verdoemenis, zoals in het scenario van de vergruizende staat. Zo min als het 
aannemelijk is dat volledige harmonie zich zal manifesteren in 2010, zoals beschreven in het 
'corporate governance-scenario'. De functie van deze scenario uitwerking is de identificatie 
van (on)wenselijke situaties alsmede het aangeven van beleidsdilemma's of netelige 
vraagstukken. 

145  Notitie Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij, Ministerie van Justine, mei 2000. 
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6. 	Twee scenario's 
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Ten indeling in scenario's komt bijvoorbeeld tot stand door een onderscheid te maken tussen 
'het meest gunstige' en het `rneest ongunstige' verloop van ontwiklcelingen. De termen zijn 
bedoeld om het denken richting te geven en dus niet om waardeoordelen te geven'. 
- E. Dammers 

6.1 	Inleiding 

In het oude Griekenland werden tragedies, komedies en dergelijke opgevoerd op een rond 
toneel ('orchestra') waarop ook de `skene' (scene) stond, een gebouwtje dat dienst deed als 
kleedkamer en opslagplaats van rekwisieten. Het dak van de scene werd gebruikt om goden 
(hogere wezens immers) ten tonele te voeren. Het begrip scene kennen we nog steeds; en niet 
alleen in de letterlijke betekenis van voorstelling in een toneelstuk, maar ook in de figuurlijke. 

De stap naar scenario is dan gemakkelijk gezet. Dit van oorsprong Italiaanse woord 
betekent draaiboek en geeft daarmee het schema aan dat de regisseur heeft opgesteld van de 
opeenvolgende scenes van een toneelstuk of opera. Inmiddels heeft ook het begrip scenario 
een figuurlijke betekenis gekregen: 'de te veronderstellen loop van de gebeurtenissen'. En dat 
de taal een machtig, creatief en dynamisch communicatiemiddel is, bewijst wel hoeveel 
samenstellingen er met het woord scenario mogelijk zijn. Een daarvan is `scenariostudie. In 
dit geval hebben wij op grond van een literatuurstudie en gesprekken met deskundigen een 
decor proberen te schetsen waarop spelers een rol moeten spelen. Dat decor is onze 
samenleving over zo'n tien jaren, de spelers zijn de actoren die de taak (hun rol) hebben deze 
samenleving leefbaar te maken of te houden. Wat die rol inhoudt, is steeds weer aan een 
nadere interpretatie onderworpen. Het is mogelijk dat bepaalde spelers een kleinere of grotere 
rol krijgen, van het toneel verdwijnen (afgaan) of juist opkomen. 

Welke rollen dienen te worden gespeeld, door welke spelers? Kortom, de vraag naar een 
inventarisatie van handelingsalternatieven of beleidsdilemma's doet zich voor. Een 
scenariostudie kan hierin een rol vervullen door het aangeven van wenselijke en onwenselijke 
ontwikkelingen. leder voor zich kunnen deze (on)wenselijke situaties aanleiding geven voor 
de ontwikkeling van strategisch beleid om onwenselijke situaties te voorkomen, dan wel 
wenselijke situaties te stimuleren. In sommige scenarioprojecten wordt dan ook, naast de 
verkenning van mogelijke ontwikkelingen, een inventarisatie van strategisch beleid 
meegenomen. Veelal wordt in beleidsscenario's een grote waaier aan beleidstrategieen 
verkend. Deze verkenning van beleidsstrategieen is een vorm van `backcasting': vanuit enkele 
(on)wenselijke beelden van de toekomst wordt teruggekeken naar maatregelen die nu 
genomen zouden moeten worden. 1" 

(0n)wenselijke situaties kunnen in beeld worden gebracht met behulp van scenario's. In deze 
scenariostudie hebben wij gekozen voor een beschrijving van twee decors die passen bij 
evenzovele scenario's: dat van de `vergruizende staat' en dat van de 'corporate governance'. 
Uiteraard zijn meer scenario's denkbaar; zelfs zoveel dat een beschrijving van alle mogelijke 
varianten onbegonnen en zinloos werk is. Vandaar een beperking tot deze twee. De keuze 

146  Dammers, E. Leren van de toekomst. Over de rol van scenario's bij strategische beleidsvorming. Leiden 2000, 47 
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voor het `slechtste en het beste'. Het `vergruizende staat' en het 'corporate governance' 
scenario vormen de basis voor een verkenning van (on)wenselijke situaties en de formulering 
van beleidsdilemma's die een antwoord daarop kunnen zijn. 

Een onwenselijke situatie in 2010 is bijvoorbeeld de onvoldoende afstemming en 
samenwerking tussen toezichthouders, opsporingsdiensten en bijvoorbeeld 
bedrijfsbeveiligingsdiensten op nationaal niveau met hun counterparts op supranationaal 
niveau binnen de EU of binnen multinationale bedrijfsstructuren. Dit creeert voor publieke en 
private organisaties een netelig vraagstuk: dient reeds nu meer te worden geinvesteerd in de 
internationale dimensie van `mijn' organisatie, of blijf ik doorgaan op de veilige 
'provinciaalse' weg die zich beperkt tot de politieregio X, de Beurs te A. of de 
veiligheidsproblematiek van bank G in Nederland terwijl meer dan de helft van het vermogen 
en de organisatorische infrastructuur zich buiten Nederland bevindt? 

In hoeverre dient reeds nu meer structureel beleid te worden ontwikkeld om 
bijvoorbeeld de STE te positioneren in een Europese context. 

Een andere onwenselijke situatie in 2010 is - gegeven de toenemende privatisering — 
dat opsporingshandelingen in het private domein ongestructureerd, normloos en illegaal 
zouden zijn. Op grond hiervan kan normering als een netelig vraagstuk worden benoemd. 
Een laatste voorbeeld. Een wenselijke situatie in 2010 is dat binnen de publieke en de private 
sector veel meer kennis bestaat over verschillende vormen van financieel-economische 
criminaliteit, dat nu nog grotendeels afwezig is. Er is met andere woorden sprake van een 
kennisdilemma. Hoe kan daar in de komende jaren op worden geanticipeerd? Op deze wijze 
wordt op grond van voorafgaande hoofdstukken een aantal netelige vraagstukken 
geformuleerd. In de navolgende paragraaf worden de twee scenario's uitgewerkt. 

Geheel conform de uitgangspunten van scenariostudies wordt hier `gespeeld' met de 
werkelijkheid. Enige gelijkenis met levende en/of overleden personen, dan wel de benoeming 
van organisaties en bedrijven berust weliswaar niet geheel op toeval, doch heeft louter een 
functie in het aanzwengelen van onderwepen en thema's. Op verschillende momenten is 
sprake van uitvergrotingen van de werkelijkheid. 

Het vrij pessimistische scenario van de vergruizende staat — wellicht is de term 
`doemscenario' hier ook toepasselijk — gaat ervan uit dat liberalisering ten dele tot uitbreiding 
en verdieping van de corporate governance-gedachte leidt. Hoe ziet de samenleving er anno 
2010 uit? Welnu, het beeld is asgrauw en verre van rooskleurig. 

De samenleving anno 2010 is, zo voorspellen de doemdenkers, materialistischer dan 
ooit geworden. De verhoudingen tussen staat en markt zijn zo veranderd zijn dat er geen 
evenwichtige spreiding is van verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven. 
Maatschappelijk verantwoord ondememen staat onder grote druk van ouderwetse 
bedrijfseconomische doelstellingen van optimalisatie van winst en daarmee 
aandeelhouderswaarde. Immateriele waarden als duurzaam ondememen, sociaal bewust 
ondernemen of ethisch ondernemen staan vrijwel niet meer op de agenda. De civil society is 
slechts ten dele verwezenlijkt. 

Dat heeft, aldus dit scenario, ook gevolgen voor het bedrijfsleven zelf gehad. Dat is 
geconfronteerd met consumentenfraude, een fraudevorm die zich heeft voorgedaan in de 
telecommunicatie, de bank- en de verzekeringswereld. Maar de precieze aard en omvang is 
onbekend. 

Fraude en andere vormen van criminaliteit hebben zich grotendeels verplaatst van de 
fysieke naar de virtuele wereld. De afstand tussen dader, criminele handeling en slachtoffer is 
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vergroot. In de virtuele wereld is sprake van anonimiteit. De invoering van 
encryptietechnieken werkt dat ook in de hand. 
De belangrijkste nieuwe fraudevorm is identiteitsdiefstal. Consumentenfraude wordt in de 
hand gewerkt door een dan nog steeds onderontwikkeld informatiebeveiligingsbeleid. 
De introductie van nieuwe producten en nieuwe vormen van dienstverlening is nog steeds 
ingegeven door markteisen en veel minder aandacht bestaat er voor de integriteitsrisico's. 
Omzetten gaan voor veiligheid. 

Het bedrijfsleven wordt bovendien op grote schaal geconfronteerd met interne fraude. 
Bedrijven behoeven weinig loyaliteit van hun medewerkers te verwachten. Binnen de 
internationale bedrijfsstructuren bestaan veel gelegenheidstructuren voor interne fraude. 
Werknemerscriminaliteit heeft zich ook grotendeels verplaatst van de fysieke naar de virtuele 
wereld. De werknemerscriminaliteit wordt ook op een steeds hoger niveau in de organisatie 
gepleegd. Binnen de ondememing is geen sprake van integraal veiligheidsbeleid. Er is sprake 
van interne concurrentie tussen verschillende afdelingen. Internal auditors, 
bedrijfsbeveiligingsdiensten, stafafdelingen en 'compliance officers' werken voomamelijk 
langs elkaar heen. Onregelmatigheden waar men weinig mee kan ('vuiltjes'), worden over de 
afdelingsmuren gegooid teneinde het eigen erf schoon te houden en de verantwoordelijkheid 
af te schuiven. Ook jegens collega's is er immers geen loyaliteit. 

Een individu is immers geen groepswezen dat het belang van de groep in het oog houdt. Er is 
geen integraal risicomanagement ingevoerd. De invoering van Europese veiligheids- of 
'compliance-functies' is ten dele gelukt, laat staan dat op mondiaal niveau sprake is van 
eenduidige structuren. Ook hier is de mens, de kleinere en grotere eenheid, de staat zelfs 'op 
zichzelf teruggeworpen'. 

De achterblijvende schaalvergroting van de verschillende vormen van intern toezicht 
staat in schril contrast met de mondiale structuren van de onderneming. Integriteit en 
frauderisico's zijn nog steeds ondergeschikt aan de eisen van de markt: nieuwe producten en 
vormen van (elektronische) dienstverlening worden onvoldoende doordacht en getoetst op 
kwetsbaarheid. Datamining, kunstmatige intelligentie (of inlichtingenverzameling) en neurale 
netwerktechnologie zijn ten dele ingevoerd. Maar de verschillende systemen blijken 
bovendien kwetsbaar te zijn voor manipulatie: software wordt `herschreven'. 

Organisatiecriminaliteit (ook door overheden) doet zich voor op alle markten. Er is 
sprake van illegale stort van milieuafval. Milieucriminaliteit heeft zich verplaats van het 
nationale naar het supranationale niveau en met name naar de Derde Wereld, waar de regels 
in ruil voor het immer schaarse geld wat minder scherp in het oog worden gehouden. 

Op financiele markten zullen we internationale herverzekeringsfraudes zien, fraude 
met derivaten en andere risicovolle investeringstechnieken. Witwassen heeft zich verplaatst 
van de fysieke wereld naar de virtuele wereld. Er vinden manipulaties plaatst in het 
internationale girale betalingsverkeer. Het volume en de snelheid van overboekingen zijn 
dermate groot dat een groot aantal gelegenheidstructuren zijn ontstaan voor fraude. Deze 
worden geexploiteerd door criminelen. De internationale fraudevormen worden in belangrijke 
mate mogelijk gemaakt via offshore-constructies en faciliteiten die belastingparadijzen 
bieden. 

Multinationale organisatiecriminaliteit kenmerkt zich door mondiale 'fraud-shopping': in het 
internationale economisch systeem wordt gezocht naar die landen en regio's waar wet- en 
regelgeving en de kwaliteit van de toezichthouders mogelijkheden tot frauderen bieden. De 
uitblijvende harmonisering van wet- en regelgeving biedt legio mogelijkheden. De kloof 
tussen de nog voornamelijk nationaal georganiseerde toezichtstructuren en de mondiale markt 
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van arbeid, kapitaal, informatie en goederenverkeer is groot en credert legio 
gelegenheidstructuren. 

Een belangrijke modus operandi is 'creative accounting'. De virtuele boekhouding 
wordt gemanipuleerd en creatief aangepast aan de eisen van de verschillende nationale 
toezichthouders. Creative accounting — creatief boekhouden is op zichzelf legaal — gaat steeds 
meer over in 'fraudulent reporting'. De multinationale ondememing credert 
schijnwerkelijkheden. De internationale conglomeraten bieden daar door hun complexiteit 
ook de gelegenheid voor; zoals de toenemende grensvervaging in de dienstverlening ook tal 
van gelegenheidstructuren voor manipulatie geven. 

Organisatiecriminaliteit vinden we in dit scenario ook in het geprivatiseerde medisch systeem 
en in de voedselindustrie. Het laatste wordt mede mogelijk gemaakt door snelle 
technologische ontwikkelingen in de biogenetica. De grootste witteboordencriminelen dragen 
witte laboratoriumjassen. De farmaceutische industrie is moreel bankroet: prijzen worden 
bewust hoog gehouden, overjarige — en dus onbetrouwbare en onveilige medicijnen — worden 
gedumpt in de Derde WereId. 

De concurrentie op veel markten leidt tot bedrijfsspionage. In de farmaceutische 
industrie, in de telecommunicatie en de voedselindustrie wordt door strategische informatie 
van onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen middel van (elektronische) infiltratie vericregen, 
terwijI ook clienten bier hun steentje aan bijdragen. Multinationals hebben gespecialiseerde 
afdelingen voor deze vuile klusjes, of een beroep wordt gedaan op de vrije markt. 
Op grote schaal worden persoonsgegevens verhandeld. Daarbij wordt de privacy wetgeving 
uiteraard stelselmatig overtreden. Met name de illegale handel in DNA-gegevens wordt 
misbruikt bij de aanname van personeel, de carrierebegeleiding ('zullen we hem wel 
promoveren nu we weten dat hij een grote kans heeft dat hij die-en-die ziekte krijgt') en 
sommige verzekeraars die de informatie gebruiken voor hun acceptatiebeleid. 
De grote internationale fusies op markten leiden tot de vorming van multinationale 
ondernemingen. Doordat de economische macht in de handen van slechts enkele partijen is, 
zijn kartelafspraken tussen ondernemingen op verschillende markten gebruikelijk geworden. 
Dat werkt economisch machtsmisbruik in de hand. Wereldwijd wordt de consument 
slachtoffer van deze praktijken. Deze oligarchieen bevinden zich in het niemandsland tussen 
het nationale en supranationale niveau. Mochten zij op Europees niveau opereren, dan zullen 
zij op mondiaal niveau afspraken maken met andere partijen. 

In dit scenario gaat men ervan uit dat op nationaal en supranationaal niveau veel 
vormen van publiek-private samenwerking bestaan. Dat zijn de zogenaamde hybride-
organisatiestructuren. De hybride is ondoorzichtig. In de overlegstructuren worden publieke 
vertegenwoordigers tegen elkaar uitgespeeld. Er is een uitgebreid (inter)nationaal lobbycircuit 
dat zich voornamelijk bevindt binnen de hybride. Behalve dat er (subtiele) economische druk 
wordt uitgeoefend, worden ook allerlei overheidsfunctionarissen gecorrumpeerd. Binnen de 
hybride komt op grote schaal collusie voor. 

Politiecorruptie zal ook wijdverbreid zijn. Ook leden van de ooit onafhankelijke rechterlijke 
macht, met name rechter-plaatsvervangers, blijken vatbaar voor oneigenlijke beinvloeding. 
Collusie strekt zich ook uit over de financiering van politieke partijen op nationaal en 
Europees niveau. Op oneigenlijke wijze wordt het democratisch proces beInvloed door de 
multinationale onderneming. De (inter)nationale politiek bevindt zich in een `ijzeren' greep 
van de commercie. Subsidiefraude en het illegaal verkrijgen van vergunningen en 
overheidsopdrachten vindt op grote schaal plaats. 

In de private veiligheidsindustrie is een professionele onderzoeksstructuur tot 
ontwikkeling gekomen. Bij de driehonderd bedrijfsbeveiligingsdiensten zijn 
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onderzoeksafdelingen opgezet waar honderden onderzoekers werkzaam zijn. De onderzoekers 
hebben een multidisciplinaire achtergrond. Behalve voormalige politie- en 
justitiefunctionarissen zijn accountants, psychologen, ethici, ICT-specialisten, 
beursspecialisten en financieel-economische deskundigen werkzaam. De markt van expertise-
achtergrond en recherchebureaus is enorm gegroeid. In 2001 stonden 289 bureaus 
geregistreerd, in 2010 zijn dat er 1875. De grote accountantkantoren hebben afdelingen 
forensic accounting waar dan honderden functionarissen werkzaam zijn. Financieel-
economische criminaliteit — en dan met name consumentenfraude en werknemerscriminaliteit 
— is het exclusieve domein van de private sector. 

In 2010 wordt financieel-economische criminaliteit (consumentenfraude en 
werknemerscriminaliteit) voornamelijk afgedaan buiten het strafrecht. Het strafrechtelijk 
model is geheel uit de tijd geraakt. Van de consumentenfraude en interne fraude wordt 80- 
90% (inter)nationaal niet aangegeven. Binnen het bedrijfsleven wordt overwegend gekozen 
voor een civielrechtelijke oplossing waarbij het arbeidsrecht en/of het verbintenissenrecht te 
hulp worden geroepen. Daarnaast kiest men voor onderhandelingen en 
terugbetalingsregelingen als oplossing. Binnen het bedrijfsleven is men huiverig voor 
langdurige strafrechtelijke procedures. Niet alleen is de uitslag daarvan onzeker, maar ook 
heeft men na aangifte geen controle meer over het proces. Het Openbaar Ministerie heeft 
andere prioriteiten dan het bedrijfsleven en de schade aan het bedrijfsimago door negatieve 
publiciteit is zeker niet denkbeeldig. 

Het proces van private onderzoekshandelingen en de afdoening van consumentenfraude en 
interne criminaliteit is nauwelijks transparant. De rechtszekerheid voor de burger is ver te 
zoeken. De beginselen van behoorlijke opsporing worden met voeten getreden. Binnen het 
bedrijfsleven worden op grote schaal illegale opsporingsmethodieken ingezet; illegale 
informatie wordt betrokken via 'old-boys-networks' of door omkoping van publieke 
functionarissen. Ook wordt oneigenlijke economische macht uitgeoefend jegens clienten en 
werknemers. 

Het politiek-bestuurlijk systeem kenmerkt zich in de periode 2000-2010 door inertie. 
Peper houdt in zijn essay 'Op zoek naar samenhang en richting' onder andere een pleidooi 
voor maatschappelijk leiderschap. De horizontalisering van het bestuur vereist durf tot 
(maatschappelijk) leiderschap, `waar (in 1999) een zekere aarzeling en gene waarneembaar 
is'. Wie de handschoen niet oppakt, werkt aldus de oud-bewindsman, mee aan wat we! 'de 
verplaatsing van de politiek' is genoemd. Richting, visie en leiding zijn de sleutelbegrippen 
geworden in een 'voile democratie', aldus Peper. In de periode 2000-2010 ontbrak het aan 
richting, visie en politieke leiding. De politieke discussie over veiligheid ging in de periode 
2000-2010 voomamelijk over geweld, georganiseerde misdaad, openbare-ordehandhaving, 
kinderporno en de illegale vluchtelingenstromen. De nationale overheid is zich onvoldoende 
bewust geweest van de internationale initiatieven (OESO, Wereldbank, Global Forum, 
Transparency International) om corruptie hoog op de politieke agenda te zetten. De 
waarschuwende woorden van wijlen oud-minister Ten Dales — de overheid is integer, of niet 
integer. Een beetje integer kan niet' — zijn allang vergeten. 

De intemationale discussie over corruptie op het snijvlak van publiek en privaat is 
nauwelijks vertaald naar de Nederlandse situatie. Deze discussie ging over incidenten die 
grote maatschappelijke onrust veroorzaakten. Een fundamenteler discussie over (middel)lange 
termijnontwikkelingen als de privatisering van veiligheid en (nieuwe) vormen van financieel-
economische criminaliteit is desondanks nooit gevoerd. 
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Het gebrek aan politieke visie werkte door in de ambtelijke verkokering. Een groot aantal 
beleidsconflicten tussen moederdepartementen als Binnenlandse Zaken & Koninlcrijksrelaties, 
Justitie, Financien, Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat hebben gezorgd voor 
stagnatie van de aanpassingen aan maatschappelijke veranderingen. Weliswaar was begin 
2000 nog sprake van een Nota Integrale Veiligheidszorg, maar deze richtte zich voomamelijk 
op veel voorkomende criminaliteit en openbare-ordehandhaving. Een Nota Integrale Aanpak 
Financieel-economische Criminaliteit is nimmer verschenen. 

Het scenario laat zien dat de ambtelijke elite op de moederdepartmenten carriere heeft 
gemaakt aan het einde van de 20e eeuw, maar dat zij desondanks het inzicht en het overzicht 
mist in de complexiteit van maatschappelijke veranderingen. Binnen hun departementen zijn 
zij voomamelijk bezig geweest om de eigen positie te handhaven en 'hun' minister uit de 
politieke wind te houden. Beleidsvorming is ingegeven geweest door incidenten. Een 
perspectief voor de fundamenteel (middel)lange termijn is daarbij veronachtzaamd. 
De kennisinfrastructuur van de overheid is niet fundamenteel aangepast. Omstreeks de 
eeuwwisseling is het advies van de Adviescommissie Wetenschap en Technologie (AWT-
studie) over wijzigingen in wetenschappelijk en toegepast criminologisch onderwijs en 
onderzoek ter zijde gelegd. 

In het desbetreffende wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is trouwens helemaal 
geen herorientering op gang gekomen in de richting van thema's als financieel-economische 
criminaliteit, corruptie en collusie. Noch een opwaardering van vakken als financieel-
economisch strafrecht of intemationaal (straf)recht. Onvoldoende impulsen zijn ook gegeven 
aan het onderzoek op het grensvlak van recht en informatica. Hetzelfde geldt voor de 
integratie van beta-wetenschappen in de rechtshandhaving. De aansluiting met de techniek is 
gemist; en dat in een technologische wereld. 

De kloof tussen theorie en praktijk, in casu een werkelijkheid die steeds meer onder invloed is 
komen te staan van intemationalisering en digitalisering is welhaast onoverbrugbaar 
geworden. Mochten er al besluiten zijn genomen om de financieel-economische criminaliteit 
aan te pakken, dan zijn die in ieder geval niet voldoende gefundeerd en afgewogen. De 
noodzakelijk geachte integratie van disciplines als natuurwetenschappen, biotechnologie, 
accountancy en automatisering heeft niet doorgezet. De kennisinfrastructuur is in 2010 nog 
steeds voomamelijk nationaal (straf)rechtelijk van aard. 

Volgens het scenario van de vergruizende staat zal er in 2010 een grow kloof zijn 
ontstaan tussen de politiek-bestuurlijke denkkaders en de maatschappelijke werkelijkheid. De 
staat is in een vrije val geraakt. De overheid zit in 2010 `gevangen' in het verouderde 
ideologische denklcader waarin krampachtig wordt vastgehouden aan de fictie van het 
overheidsmonopolie. De politiek-bestuurlijke, politiele en justitiele gevestigde orde heeft niet 
willen inzien dat de verantwoordelijkheden voor de criminaliteitspreventie zijn komen te 
liggen bij de private veiligheidszorg. Net  zo min als zij de consequenties daarvan op de juiste 
waarde heeft geschat. 

Het fundamentele onderzoek naar de veiligheidsindustrie en het functioneren van 
publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals dat omstreeks 2000 is bepleit, is uitgebleven. 
De overheid heeft daardoor onvoldoende inzicht in wat waar gebeurt en wanneer en hoe dat 
gebeurt; laat staan wat de resultaten ervan zijn. Er bestaat geen inzicht in 'best practices'. 
Het inktzwarte scenario gaat ervan uit dat er kansen zijn blijven liggen. Zo zou omstreeks de 
eeuwwisseling de voorgestelde oprichting van onafhankelijke instituten als het Dutch 
National White Collar Crime Center, het International Fraud Insurance Institute en het 
Dutch Institute for Critical Information Protection, achterwege zijn gebleven. De kennis over 
financieel-economische criminaliteit is daardoor onvoldoende gebundeld en derhalve 
onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Binnen de publieke sector is sprake van 

85 



El ERNST &YOUNG I Ernst & Young Forensic Services BV 

fragmentatie van kennis. Hetzelfde geldt voor de private sector. Tussen publieke en private 
sector is sprake van een grote mate van wantrouwen en zelfs animositeit. Het resultaat in 2010 
is een aanhoudende — en zichzelf waarmakende — stereotiepe beeldvorming over de private 
veiligheidszorg. Publiek-private samenwerking is op veel deelterreinen niet tot wasdom 
gekomen. 

Hoewel de nota Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (WES) begin 2001 is aangepast, 
zijn fundamentele keuzes anno 2010 uitgebleven. Kernvragen uit deze nota waren: 

• hoe waarborgt de overheid een aantal fundamentele normen en waarden van de rechtsstaat 
in de platonische omgeving? 

• hoe faciliteert de overheid het elektronisch maatschappelijk verkeer en; 
• hoe garandeert de overheid elementaire voorzieningen die nodig zijn voor het 

maatschappelijke functioneren van burgers en bedrijven in een informatiesamenleving? 

In 2010 zijn deze vragen, aldus het scenario, nog steeds onvoldoende beantwoord. De 
onderhandelingen over het 'Cybercrime Treaty' zijn vastgelopen. Er is geen sprake van 
harmonisering van internationale wetgeving. De internationale uitwisseling van informatie 
over `cybercrime' verloopt moeizaam. Dat staat in schril contrast met de snelheid en de 
anonimiteit van de virtuele wereld. De overgang van de fysieke staat naar de virtuele staat 
heeft nog onvoldoende gestalte gekregen. De financieel-economische criminaliteit die zich 
afspeelt in de virtuele wereld, is onzichtbaar, ongrijpbaar en onbegrijpelijk voor de publieke 
toezichthouders en opsporingsinstanties. 

Op plaatsen waar de overheid wel `experimenteert' in de virtuele wereld, maakt men 
zich in voorkomende gevallen schuldig aan illegale digitale opsporingstechnieken. De Wet 
BOB is onvoldoende vertaald naar de virtuele wereld. Opsporingsfunctionarissen gaan in hun 
`gedrevenheid' soms te ver in de virtuele wereld. Elektronische varianten van de commissie-
Van Traa doen zich voor. 

De overheid is er in de periode 2000-2010 niet in geslaagd de samenleving noch zichzelf 
ervan te doordringen dat een versnelling van verschillende aanpassingsprocessen als gevolg 
van liberalisering, internationalisering en digitalisering noodzakelijk is. Dat heeft ongewenste 
gevolgen gelcregen. Zo zullen in 2010 de verworvenheden van de projecten 'Met Kennis 
Bestrijden' en Tinancieel rechercheren' volledig teniet zijn gegaan. Politie en Justitie hebben 
niet de overstap gemaakt naar de institutionalisering van het financieel rechercheren. De 
publieke sector heeft geen fundamentele initiatieven genomen om fraudebestrijding een 
prioriteit te geven bij de rechtshandhaving. 

Technologische kennis heeft niet of nauwelijks een plek gekregen in het 
rechercheonderwijs. In de opleiding — en in de dagelijkse opsporingspraktijk — wordt anno 
2010 nog altijd onevenredig veel aandacht geschonken aan fysieke en niet aan digitale 
opsporingstechnieken. Het project `Digitaal rechercheren' heeft eenzelfde geschiedenis 
gekend als de genoemde initiatieven betreffende financieel rechercheren. Het project heeft 
onvoldoende draagvlak gekregen en werd geplaagd door bureaucratie. De aandacht voor 
financieel-economische criminaliteit is in 2010 vrijwel afwezig. Er is geen kennis over. Het 
onderwerp heeft geen status en biedt dus geen carriereperspectief. Bijgevolg wordt geen 
prioriteit toegekend aan financieel-economische criminaliteit. 

Anno 2000 werd nog een tweedaagse studiedag op de Rechercheschool over 
organisatiecriminaliteit gehouden. De aandacht voor het onderwerp is daarna in rap tempo 
geslonken. Het gebrek aan criminologisch onderzoek door de wetenschappelijke instituten en 
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de Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid op het terrein van financieel-economische 
criminaliteit heeft dit proces eigenlijk alleen maar versterkt. 

Politie en Justitie hebben zich anno 2010 'teruggetrokken' op het commune strafrecht 
en de openbare-ordehandhaving. De IFT's zijn opgeheven. De aandacht voor financieel-
economische criminaliteit volgt de golfbeweging in de politiegeschiedenis. In de jaren '60 
van de vorige eeuw zagen we de opkomst van het verkeersspecialisme, in de jaren '80 de 
opkomst van milieucriminaliteit en in de jaren '90 het financieel rechercheren. De tijdelijke 
politieke aandacht vertaalde zich enige jaren in budgetten, projecten en operationele acties, 
maar de aandacht is niet beklijfd. De projecten werden slecht gevolgd, kenmerkten zich door 
hun bureaucratisch karakter en de `morele entrepreneurs' die bevlogen met de materie bezig 
waren, liepen vast. Zij hebben gedesillusioneerd de rechtshandhaving verlaten en zijn naar het 
bedrijfsleven overgestapt. 

De macht van financiele toezichthouders is in 2010 zeer beperkt. In 2000 werden al 
vragen gesteld bij de abstracte en formeel-juridische controletechnieken van toezichthouders: 
`Je kunt toch niet denken dat DNB, of een andere overheidsinstantie, zicht heeft op grote 
financiele instellingen. DNB controleert alleen of de noodzakelijke systemen er zijn, 
incidenteel wordt een steekproef genomen om te zien of het werkt. Een paar jaar geleden (en 
dat was medio jaren '90) was er veel aandacht voor de handel in opties. Toen gingen 
risicomanagers van DNB, die moesten controleren of de desbetreffende instellingen niet 
zouden omvallen, op cursus bij diezelfde instellingen! De notie dat je daar greep op kunt 
krijgen is irreder. En dat is waar gebleken. 

De complexiteit van de financieel-economische bedrijfsvoering van de (inter)nationale 
conglomeraten is in 2010 onveranderd groot. De bestaande 'auditing-technieken' zijn 
inadequaat om deze complexiteit in haar voile omvang te bevatten. En dat terwijl de 
technologische innovaties in de bedrijfsvoering ver zijn voortgeschreden. Op grote schaal is 
sprake van een volledig geautomatiseerde omgeving waarbinnen zeer vele intemationale 
dwarsverbanden zijn aangebracht. Een deel van de primaire werkprocessen vindt plaats met 
behulp van neurale netwerken en andere vormen van kunstmatige intelligentie. De 
controletechnieken van de toezichthouders spelen zich nog voomamelijk af in de fysieke 
wereld, de primaire werkprocessen echter in de virtuele wereld. In 2010 is er sprake van een 
schijncontrole-werkelijkheid. 

Toezichthouders 'beperken' zich in hun controles bovendien tot de gemakkelijke succesjes: 
relatief kleine vormen van overtredingen van financieel-economische wetgeving door relatief 
minder machtige spelers. De toezichthouders zijn verlamd geraakt door een `angstcultuur, 
doordat beslissingen (intrekken vergunningen, weigeren van functionarissen, opleggen van 
boetes en dergelijke) civielrechtelijke procedures en bijbehorende schadeclaims tot gevolg 
hebben. In dergelijke zaken ziet de toezichthouder zich geconfronteerd met topjuristen die 
beslissingen aanvechten. Doordat enkele malen op grove wijze bakzeil is gehaald, zijn de 
toezichthouders anno 2010 'terughoudend' geworden om grote zaken aan te pakken. 

In 2010 wordt op grote schaal `getrokken' aan de jonge talenten die opgeleid zijn door 
en werkzaam zijn bij de toezichthouders. Het klassieke probleem van de 'brain drain', zoals 
zich dat in de jaren '80 ook al heeft voorgedaan: belastingfunctionarissen, CRI-accountants en 
FIOD-functionarissen stapten toen over naar het bedrijfsleven. Men heeft niets geleerd van de 
geschiedenis, die zich hier herhaalt; en op veel ruimere schaal. Functionarissen van DNB, 
NMA, OPTA, STE en andere toezichthouders bouwen hun kennis op binnen de publieke 
sector en stappen na enkele jaren over naar de private sector. De kwaliteit en contimifteit van 
het toezichthoudende proces staan mede daardoor onder grote druk. De bedrijfscultuur van de 
toezichthouders kenmerkt zich door onderling wantrouwen. Een functie wordt beschouwd als 
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een springplank naar het grote geld. Loyaliteit ten opzichte van de organisatie, geloof in de 
ideeen en maatschappelijke opdracht die zij behoort uit te dragen, heeft het daardoor 
ongemotiveerde personeel allang niet meer. Behalve het probleem van de continufteit en de 
kwaliteit van de toezichthouder speelt de machtsvraag een grote rol. De `overstappers' kennen 
het toezichthoudende proces van haver tot gort. Deze kennis wordt intensief gebruikt om 
toezichthoudende processen en controleprocessen te frustreren, te vertragen of zelfs te 
vermijden. 

Al deze problemen hebben zich in 2010 als roest Ingevreten' in de samenleving, 
doordat politie en justitie en de nationale toezichthouders onvoldoende aansluiting hebben 
gevonden bij de realiteit van (bijvoorbeeld) een toenemende intemationalisering. Maar deze 
intemationalisering verliep zelf ook schoksgewijs. Het proces van politieke integratie van de 
EU is in de periode 2000-2010 ten dele geslaagd. In de periode 2000-2010 hebben politie en 
Justitie tot op zekere hoogte, en andere toezichthouders juist in hoge mate, tijd en energie 
gestoken in de verbetering van het toezicht op nationaal niveau. Het tempo waarin Europese 
wet- en regelgeving tot stand is gekomen is hoog geweest. De daarbij behorende 
supranationale toezichthouders en opsporingsinstanties (Europol, OLAF, de Europese 
Rekenkamer, de Europese toezichthouders voor mededinging, voedselcontrole, biogenetische 
manipulatie, privacy en dergelijke) hebben zich eveneens in korte tijd een plaats verworven in 
de samenleving. De nationale organisaties zijn verwikkeld geraakt in competentieconflicten 
met de supranationale toezichthouders. 

Het beeld dat het scenario van de 'Corporate Governance' schetst, ziet er minder grimmig uit. 
Hier zien we een verschuiving van verantwoordelijkheden naar het bedrijfsleven. Het begrip 
`regeren' is opnieuw gedefinieerd tot `mede-regeren'. Die fundamentele herdefinitie hadden 
OESO, SER, politicologen en bestuurskundigen al eerder voorzien. De primaire 
doelstellingen van de ondememing, continuIteit en winstoptimalisatie, zijn verrijkt met 
immateriele waarden, zoals ethisch, sociaal en milieutechnisch verantwoord ondememen. De 
omslag wordt ook wel verwoord met de term `maatschappelijk ondememen'. De nationale 
overheid heeft op hoofdlijnen beleidskaders aangegeven. De ondememing wordt 
verantwoordelijk gehouden voor de invulling. De overheid staat hierbij niet op afstand, maar 
is er (in)direct bij betrokken (co-regulering). In de 'Civil Society' is sprake van een nieuwe 
balans van verantwoordelijkheden tussen overheid, bedrijfsleven, actie- en 
belangengroeperingen, maatschappelijk middenveld en niet-gouvemementele organisaties 
(NGO's). De ondememing houdt zich niet alleen aan de intemationale rechtsorde, maar is in 
toenemende mate ook responsief voor maatschappelijke vraagstukken als milieu, 
gezondheidszorg en veiligheid. 

De toenemende liberalisering heeft geleid tot de introductie van de marktwerking in alle 
mogelijke facetten van het maatschappelijk leven. Op deze markten geldt een volledig vrije 
mededinging. De markten kenmerken zich weliswaar door een sterke concurrentie, maar zijn 
volledig transparant en kenmerken zich in belangrijke mate door zelfregulering. De 'invisible 
hand' van Adam Smith functioneert in 2010 in belangrijke mate. Toenemende concurrentie 
leidt op een beheersbare schaal tot (markOverstoringen in de vorm van financieel-
economische criminaliteit (organisatiecriminaliteit, economisch machtsmisbruik of collusie). 
Wanneer verstoringen voorkomen, worden die door de transparantie van de markt snel en 
efficient gecorrigeerd door (inter)nationale toezichthouders. Soms gebeurt dat door middel 
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van een strafrechtelijk onderzoek, maar veel meer door de invloed van onafhankelijke 
belangenorganisaties als de Consumentenbond, de Registratiekamer, de Vereniging van 
Effectenbezitters en nieuwe belangengroeperingen. Zij zijn actief op terreinen als: 
transparantie van verzekeringsproducten, milieu, privacy, gezondheid, biotechnologie en 
dergelijke. De intemationale ondememing bevindt zich in een complex, steeds van 
samenstelling wisselend, maatschappelijk netwerk. Vanuit dit netwerk worden corrigerende 
impulsen gegeven. Daardoor heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen een 
volwassen inhoud gekregen. 

Een grootschalige versterking heeft zich voltrokken in het toezicht op (inter)nationale 
markten. De reorganisatie van het toezicht, omstreeks 2000 in gang gezet, is met voile lcracht 
voortgezet. De sterkte van de NMA, OPTA, De Verzekeringskamer en de STE is in de eerste 
jaren van de 21e eeuw verviervoudigd. De sterkte van de integriteitsunit van De 
Nederlandsche Bank is vervijfvoudigd. De samenwerking tussen de toezichthouders in de 
Raad van Financieel Toezicht is hecht, doelmatig en doeltreffend. De medewerkers hebben 
alien een postdoctorale opleiding forensische accountancy gevolgd. In 2003 is de Nota 
Integriteit Financiele Sector geevalueerd. 

In het toezicht is met succes een systeem van integriteitsbewaking ingesteld. De gedragscodes 
zijn wettelijk ingekaderd. Er is een transparant systeem voor coderekeningen ingevoerd en 
bovenal zijn in de verschillende toezichtswetten zowel doelstellingen als het begrip integriteit 
geexpliciteerd. De STE heeft door de vergaande invoering van 'artificial intelligence-
systemen' een nog beter inzicht gelcregen in opvallende transacties. Het toezichtbeleid van het 
Ministerie van Financien wordt in belangrijke mate ondersteund door een kwalitatieve en 
kwantitatieve capaciteitsverhoging. 

De sterkte van de FIOD/Belastingdienst is voor grootschalig onderzoek en voor 
analyse opgevoerd. De kennis over financieel-economisch onderzoek is daamaast sterk 
toegenomen door informatieveredeling. Dat gebeurt bij het Financieel Expertisecentrum. De 
samenwerking tussen politie, Justitie, FIOD/ECD en de toezichthouders is goed. De 
onderzoeksmogelijkheden zijn verruimd nu de Belastingdienst ook informatie verschaft aan 
de toezichthouders. Ook het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur zijn versterkt in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht. 

De verschillende uitbreidingen en versterkingen binnen het publieke toezicht zijn 
gepaard gegaan met investeringen in het (toegepast)wetenschappelijk onderzoek naar 
financieel-economische criminaliteit. Binnen de bestaande wetenschappelijke instituten zijn 
onderzoekprogramma's betreffende de bestrijding van financieel-economische criminaliteit 
opgezet. In 2010 promoveert de 16D aio op een onderzoek naar de functie van de BVD bij de 
preventie van financieel-economische criminaliteit op de derivatenmarkt. 

De publiek-private samenwerking is volledig tot ontwikkeling gekomen. In 2004 is het 
Dutch White Collar Crime Institute opgericht. In het onderzoek- en onderwijsprogramma 
wordt door publieke en private partijen intensief samengewerkt. Op de website van het 
instituut wordt het publiek in het Nederlands geInformeerd over fraudes en de preventie 
daarvan. 

In 2005 is het Dutch Critical Information Structure Initiative genomen waarin 
Schiphol, de energie- en telecomindustrie, de NAM en enige tientallen multinationals 
samenwerken teneinde de complexe, onderling verbonden informatiesystemen te beschermen 
tegen vemieling, inbraak of sabotage. In 2002 werd al een voorstudie verricht om de 
kwetsbaarheden in de Nederlandse informatie-infrastructuur aan te wijzen. 

De schakeling tussen het versterkte nationale toezicht en het supranantionale Europese 
niveau mag geslaagd worden genoemd. De invloed van de Europese Bank, het European 
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Food Agency, de European Privacy Police, Europol, OLAF en de Europese Rekenkamer is 
groot. De controle- en opsporingsactiviteiten worden gecoordineerd vanuit Brussel. In de 
tweede helft van het eerste decennium neemt de invloed van de Europese toezichthouders toe. 
De groei en versterking in termen van middelen, bevoegdheden en mensen van de nationale 
toezichthouders zijn tot stilstand gekomen. 

Vanaf 2005 zijn bevoegdheden steeds meer op het supranationale niveau 
geconcentreerd. De supranationale toezichthouders wisselen informatie uit met het nationale 
niveau en treden gezamenlijk op. Tussen de beide niveaus wordt informatie — afhankelijk van 
de onderscheiden verantwoordelijkheden —geautomatiseerd uitgewisseld. De verschillende 
informatiesystemen worden ondersteund door neurale netwerktechnologie en 'intelligent 
agents'. Grote hoeveelheden informatie over transacties, marktpartijen, fusies, financieringen 
en bestuurders zijn beschikbaar. De systemen zijn goedgekeurd door de Europese 
Registratiekamer. De multinationale ondememingen worden regelmatig gecontroleerd op 
naleving van de Europese privacywetgeving. 

De handel in persoonsgebonden informatie wordt nauwgezet gecontroleerd. Indien 
overtredingen worden geconstateerd, wordt het betrokken bedrijf publicitair en 
bestuursrechtelijk aangepakt en gecorrigeerd. Naast juridische sancties verstrekken de 
(inter)nationale toezichthouders op grote schaal informatie over misstanden. Dit gebeurt via 
gekoppelde websites en audiovisuele informatieverspreiding. De vrijwel volledige 
transparantie van de intemationale markten heeft een `zuiverende' invloed op het 
bedrijfsleven. Negatieve publiciteit tast het imago aan en leidt onmiddellijk tot correcties op 
de beurzen. Aandeelhouders reageren meteen. 
Niet alleen publieke toezichthouders hebben veel invloed, maar ook organisaties als de 
International Chamber of Commerce, het intemationale samenwerkingsverband van de 
beurzen IOSCO en op Europees niveau georganiseerde bankiers- en 
verzekeraarsverenigingen. Fraude is structureel onderdeel van het geInstitutionaliseerde 
risicobeheer op multinationaal niveau. Overkoepelende belangenverenigingen worden 
opgezet op steeds grotere schaal. 

Dit proces van intemationalisering wordt sterk benvloed door een 
mondialiseringstendens in zowel het publieke als private toezicht. De Europese kartelpolitie 
werkt al jaren intensief samen met haar Amerikaanse, Japanse en Zuidoost--Aziatische 
collega's. Er bestaan uitgewerkte plannen om te komen tot een wereldwijde fusie omstreeks 
2016. Veel van deze mondiale initiatieven worden genomen door de Verenigde Naties, de 
Wereldbank en de OESO. 

De particuliere veiligheidsmarkt heeft een ongekende groei doorgemaakt. In 2010 zijn er 
tweemaal zoveel mensen in actief als in de publieke beveiliging. Tegenover 40.000 
politiemensen zijn 80.000 particuliere veiligheidsmensen werkzaam. 
Het onderscheid tussen het publieke en private domein is volledig vervaagd. Naast het 
particuliere toezicht op het (semi-)publieke domein (recreatie-, woon-, werkcomplexen, 
parkeergarages, industriele complexen en dergelijke) zien we ook particulier toezicht in het 
publieke domein. 

De overheid heeft, in tegenstelling tot de afgelopen zeventig jaar, inhoud gegeven aan 
het toezicht op de particuliere veiligheidsmarkt. In het verleden heeft de politie niet of 
nauwelijks aandacht besteed aan de verticale (controlerende) relatie tot de veiligheidsmarkt. 
In 2010 vinden regelmatig controles plaats op de naleving van de 'Wet op de 
veiligheidsdiensten en particuliere recherchebureaus'. De Registratiekamer is een van de 
belangrijkste toezichthouders geworden. De sterkte van de Registratiekamer is 
vervijfvoudigd; haar bevoegdheden zijn uitgebreid. De Registratiekamer werkt intensief 
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samen met de Europese Registratiekamer. Er liggen plannen gereed om op mondiaal niveau te 
komen tot toenemende samenwerking tussen verschillende Registratiekamers. Men denkt 
zelfs aan een mondiale Registratiekamer. De ondememing in Europa is al gevraagd en 
ongevraagd onderwerp van onderzoek door de Registratiekamer. De virtualisering van het 
bedrijfseconomisch proces voldoet in belangrijke mate aan de vereisten van de 
privacywetgeving. 

De veiligheidsindustrie worth bovendien gecorrigeerd door maatschappelijke 
belangengroeperingen. Er is sprake van een uitgebreid stelsel van (zelf)regulering in de vorm 
van klachten- en beroepsprocedures. De professionalisering van de markt is ver gevorderd. Er 
bestaat een uitgebreid opleidings- en bijscholingsprogramma. 

De ontwikkeling van de particuliere opsporing is onstuimig geweest. De driehonderd 
bedrijfsbeveiligingsdiensten, onderzoeks- & expertisebureaus en forensische 
accountantskantoren hebben enkele duizenden onderzoekers in dienst. Het onderzoek naar 
consumentenfraude en interne fraude is volledig geprivatiseerd. 

Onderzoek naar telecom-, bank- en verzekeringsfraude door clienten is geprivatiseerd. 
Hetzelfde geldt voor allerlei vormen van interne criminaliteit (diefstal, informatiecriminaliteit 
en dergelijke). Het particuliere onderzoek is volledig ingebed in de intemationale 
bedrijfsstructuren. Onderzoekers uit Nederland verrichten over de hele wereld onderzoek 
binnen buitenlandse vestigingen; en omgekeerd: buitenlandse onderzoekers verrichten ook 
hier onderzoek. Door de consolidaties en intemationale fusies heeft een verschuiving 
plaatsgevonden in de onderzoeken. Hoe langer hoe meer onderzoeken worden in het 
buitenland ingesteld. 

De rol en functie van het private onderzoek is volledig geaccepteerd in de 
samenleving. Private onderzoeken en de afhandeling van financieel-economische criminaliteit 
zijn transparant. Binnen de verschillende bedrijfstakIcen bestaan onafhankelijke vormen van 
toezicht. Er zijn klachten- en inspraakprocedures waardoor een uitgewerkt stelsel van 
rekenschap geven en verantwoording afleggen is ontstaan ('checks and balances'). 
In de jaarverslagen wordt naast een sociale en milieuparagraaf een paragraaf 
`conflictbeslechting' opgenomen. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het aantal 
onderzoeken en de wijze waarop consumenten- en werknemerscriminaliteit is afgedaan. 
De burger wordt ruimschoots voorgelicht over de (on)mogelijkheden van de verschillende 
vormen van privaat onderzoek. De beginselen van behoorlijke opsporing zijn vastgelegd in 
het Wetboek Private Opsporing. 

Binnen de Rijksrecherche is een aparte afdeling Toezicht Particuliere Opsporing 
opgericht. De Rijksrecherche onderzoekt klachten van burgers aangaande onrechtmatig 
verkregen bewijs, inzet van illegale opsporingsmethodieken en minder gewenste vormen van 
samenwerking tussen de publieke en private sector. Onregelmatigheden worden strafrechtelijk 
vervolgd en leiden tot onmiddellijk ontslag van betrokken functionarissen. De directie van 
private opsporingsdiensten zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor onregelmatigheden. 
Hierdoor gaat een grote preventieve werking uit op het functioneren van de private opsporing. 
De handhavingsfunctie heeft haar geloofwaardigheid heroverd. 

Met handhavingarrangementen zijn afspraken gemaakt met politie en Justitie over het 
aangiftebeleid. Deze afspraken zijn ook gemaakt met banken, verzekeraars, telecombedrijven, 
creditcardmaatschappijen en productiebedrijven in sectoren als de voedselproductie , de 
energievoorziening en de transportsector. 
Er is een harmonieuze samenwerking tussen de publieke en private sector gegroeid. Er 
worden afspraken gemaakt over het aantal en de soort van onderzoeken naar fraude. In 
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belangrijke mate worden fraudezaken panklaar aangeleverd. In voorkomende gevallen ziet 
men publiek-private combinaties van onderzoek. 

De integratie van publiek-private samenwerking is strak gereguleerd in de vorm van 
contracten waarin verantwoordelijkheden zijn gestipuleerd. Het strafrechtelijk onderzoek 
wordt in voorkomende gevallen uitgebreid met particuliere deelonderzoeken. Dit gebeurt 
indien specifieke knowhow noodzakelijk is. De overheid heeft een speciaal fonds in het leven 
geroepen om deze deelonderzoeken te financieren. 
De rapportages van de particuliere deelonderzoeken worden uitgebreid gedocumenteerd en de 
wijze van bewijsvergaring is volledig transparant voor de rechter. 

In 2003 is het Cybercrime Treaty getekend. Dit biedt de mogelijkheid om niet alleen 
op nationaal niveau, maar in toenemende mate ook op internationaal niveau samen te werken 
in de bestrijding en voorkoming van `cybercrime'. 

6.4 	Scenario's en netelige vraagstukken: brug naar het laatste hoofdstuk 

De beide scenario's zijn uitvergrotingen van ontwikkelingen en thema's die in de 
hoofdstukken hiervoor zijn aangewezen en in een `verhalende' vorm zijn opgeschreven. Zij 
vormen zwart-wit beelden van de toekomst. De functie hiervan is om onwenselijke en 
wenselijke situaties in de toekomst te beschrijven. Dit biedt beleidsmakers de mogelijkheid 
om te anticiperen. De scenario's vormen dan ook de brug naar het laatste hoofdstuk waarin 
een aantal netelige vraagstukken voor de toekomst worden geformuleerd. 
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7. 	Conclusies en netelige vraagstukken 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

'Our work has convinced me that a major obstacle to reducing crime is making people care 
enough about it to take action (..) the future may offer increased opportunities for crime 
unless we prepare now' 
- Lord Sharman, voorzitter Crime Pevention Panel in Groot-Brittannie (2000) 

7.1 	Inleiding 

Dilemma (van het Latijnse woord voor `dubbelstelling') is 'de toestand waarin tussen twee 
wegen die beide grote bezwaren opleveren, een keuze moet worden gedaan'. Een vertaling 
van de complexiteit van (de toekomst van) financieel-economische criminaliteit naar zoveel 
`hapklare' beleideskeuzes en aanbevelingen is vrijwel onmogelijk. Desondanks kunnen 
probleemvelden worden geidentificeerd. Dit gebeurt dan ook in dit hoofdstuk. 

Welke thema's zullen hun schaduw werpen over de toekomst van de (bestrijding) van 
financieel-economische criminaliteit? Het begrip 'dilemma' wordt hier in meer figuurlijke zin 
gebruikt om een netelig vraagstuk aan te geven. In een roerige tijd als de onderhavige moeten 
voortdurend beslissingen worden genomen en keuzes gemaakt. Hoewel er vaak bewonderend 
is gekeken naar zakenlieden die intuItief en binnen enkele seconden beslissingen namen — tot 
het mis ging — vinden de meeste mensen het prettiger als degenen die hun belangen 
behartigen en voor de veiligheid in de samenleving moeten zorgen, hun beslissingen en 
democratisch en doordacht nemen. Democratisch, omdat men wil dat er rekenschap en 
verantwoording gegeven en afgelegd moeten worden. Doordacht, omdat het gaat om grote 
belangen en om beslissingen die zeer ver strekkende gevolgen kunnen hebben. Met andere 
woorden: het beslissingsproces moet zowel transparant zijn, als kwaliteit hebben. 

Deze bespiegelingen zijn interessant in het licht van deze scenariostudie. Want het 
doel van dergelijke studies is een beeld te vormen van een toekomstige situatie. Die komt tot 
stand door een reeks ontwikkelingen en factoren die weer andere factoren en ontwikkelingen 
in de hand kunnen werken of juist blokkeren, elkaar versterken of juist verzwakken, elkaar 
versnellen of juist vertragen; kortom, elkaar beInvloeden. Doordat alles op alles inwerkt, is 
het eindresultaat vrijwel altijd verrassend en het eindresultaat per definitie onzeker. 

Maar voorspellen wil de mens nu juist. Hij wil greep krijgen op de loop der dingen. 
Daarom verricht hij ook wetenschappelijk onderzoek teneinde een zekere regelmaat te 
ontdekken in de als zodanig ervaren complexe (beleids)werkelijkheid. Als regelmaat en 
wetmatigheden zijn gevonden, kan de mens ingrijpen en sturen.'" 

In feite proberen we in een scenariostudie ook greep te krijgen op de gebeurtenissen 
waarin we ons nu bevinden en waar we ons over enkele jaren in terug zullen vinden. Wat-als-
hypothesen' zijn meer dan louter interessante bespiegelingen. Door steeds te doordenken wat 
er zal gebeuren als jets geschiedt, kunnen we tot nieuwe ideeen komen en onvermoede 
invallen. Dergelijke exercities kunnen ons waarschuwen, op andere gedachten brengen, 
stimuleren op een ingeslagen weg voort te gaan en wat dies meer zij. In tal van economische 
modellen is dit al jaren praktijk. 

147  Het meest recente voorbeeld daarvan zien we in het DNA-onderzoek, dat wordt gebruikt om zieke of gebrekkige elementen te vernietigen, 
vervangen of genezen. Genetische manipulatie past in principe in de drang van mensen om de natuur te bedwingen: het temmen van wilde 
dieren tot huisdieren, het telen en kweken van veredelde gewassen, het fokken van productiever vee en zo voort. 
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En dan deze scenariostudie. Met opzet hebben we twee ver van elkaar liggende 
`draaiboeken' gegeven. Of de scenario's zich zullen ontwiklcelen als is aangegeven, is in 
wezen geen relevante kwestie. Het gaat erom duidelijk te hebben gemaakt dat bepaalde 
factoren nu al hun stempel drukken op de toekomstige samenleving, of we dat nu prettig 
vinden of niet. Waar we wel enige invloed kunnen uitoefenen op de loop der gebeurtenissen 
door middel van beleidskeuzes, moeten we dat niet nalaten. 

In dit laatste hoofdstuk wordt een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de 
vraagstelling welke ten grondslag ligt aan deze scenariostudie. Tenslotte wordt een aantal 
netelige vraagstuklcen voor de toekomst geformuleerd. Soms is het daarbij mogelijk om, 
gelijk de klassieke definitie van een dilemma ('dubbelstelling') een keuze aan te geven tussen 
twee wegen die beide grote bezwaren opleveren, maar dit is niet altijd mogelijk. Een aantal 
van de te bespreken netelige vraagstukken is dermate complex dat zij (nog) niet direct in een 
dubbelstelling kunnen worden geformuleerd. 

7.2 	Conclusies 

De vragen die aan deze studie ten grondslag lagen, roepen wij nog even in herinnering: 

• welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen het komend decennium domineren? 
• wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de aard 

en omvang van financieel-economische criminaliteit? 
• wat zijn de (mogelijke) consequenties van veranderingen in de aard en omvang van 

financieel-economische criminaliteit voor het toezicht en de handhaving? 
• welke toekomstbeelden (scenario's) kunnen worden geconstrueerd? 
• welke beleidsmatige dilemma's kunnen worden geformuleerd? 

7.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

• Ernst 8, Young Forensic Services BV 

In deze studie zijn drie dominante maatschappelijke ontwikkelingen benoemd: liberalisering, 
intemationalisering en digitalisering. Liberalisering leidt tot een groot aantal veranderingen in 
de verhouding tussen staat en markt. Het gevolg hiervan is dat de staat zich terugtrekt op veel 
beleidsterreinen. 

Het begrip `regeren' krijgt als gevolg hiervan een bredere betekenis. Begrippen als 
'corporate governance' en de opkomst van de 'civil society' geven aan dat de 
verantwoordelijkheid voor besturen in de meest brede zin van het woord een gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt van de overheid en een groot aantal maatschappelijke actoren. 
Deze zogenaamde horizontalisering van relaties tussen overheid en maatschappij roept 
gelijktijdig de vraag op naar de aard, omvang en effectiviteit van het zogenaamde verticale 
toezicht. Het begrip 'civil society' verwijst naar een toenemende mate van zelfregulering en 
eigenverantwoordelijkheid. Een dergelijke vrijheid kan niet anders dan hand in hand gaan met 
een grote mate van zelfcontrole en verantwoord ondememen. Maar in hoeverre dient deze 
toenemende vrijheid te worden ingeperkt? De overheid blijft een essentiele functie vervullen 
in het aangeven van de grenzen van maatschappelijk gedrag. Dit roept de vraag op naar de 
toekomst van het verticale toezicht op financieel-economische criminaliteit. Maar, ook kan de 
vraag worden gesteld of — dit in het licht van de aangegeven verschuiving van 
verantwoordelijkheden — het toezicht, ook op vormen van financieel-economische 
criminaliteit, niet meer zal opschuiven in de richting van zelfregulering. 

Een tweede dominante ontwikkeling is de toenemende intemationalisering van zowel 
het bestuur (de EU), als de economie. Markten en bijbehorende bedrijfsstructuren hebben in 
toenemende mate een intemationaal karakter gelcregen. Een proces van bestuurlijke en 
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bedrijfsmatige schaalvergroting tekent zich af. Dit roept de vraag op naar de toekomst van het 
verticale toezicht, maar dan in een sterk intemationaliserende - en zelfs mondialiserende — 
wereld. Hoe verhoudt het nationale toezicht zich tot de toenemende intemationalisering van 
markten? 

De derde dominante ontwikkeling is de toenemende digitalisering van onze 
samenleving. De dienstverlening door zowel de overheid als het bedrijfsleven gaat zich in 
toenemende mate afspelen in een virtuele wereld. De begrippen `e-government' en 'e-
commerce' geven deze ontwikkeling aan. Overheid en bedrijfsleven bevinden zich in een 
overgangsfase van de fysieke naar de virtuele wereld. Onderdeel van het digitaliseringsproces 
is de toenemende integratie van geautomatiseerde kennissystemen binnen zowel de overheid 
als het bedrijfsleven. In de toekomst zal op steeds grotere schaal sprake zijn van het gebruik 
van datamining-technieken. De digitalisering roept de vraag op naar de toekomst van het 
(inter)nationale verticale toezicht dat zich in toenemende mate in een geautomatiseerde 
omgeving zal afspelen. Maar evengoed kan de vraag worden opgeworpen naar de integratie 
van digitale systemen en technieken binnen de verschillende vormen van zelfregulering. 

7.2.2 Gevolgen voor financieel-economische criminaliteit 

Gelegenheidstructuren 
Een gelegenheidstructuur is volgens de criminoloog Bruinsma `een conglomeraat van 
condities dat faciliterend werkt voor het plegen van crimineel gedrag'. 148 

De centrale stelling in ons betoog is dat het aantal gelegenheidstructuren voor financieel-
economische criminaliteit sterk toeneemt. Voor een deel zijn deze toe te toeschrijven aan de 
onderscheiden maatschappelijke trends, voor een ander deel is dit verband veel minder sterk. 
In de behandeling van respectievelijk fraude, organisatiecriminaliteit, economisch 
machtsmisbruik en collusie is dit nader uitgewerkt. 

'The theory of white collar crime presented here is based on the hypothesis that criminal 
behavior results from a coincidence of appropriate motivation and opportunity' 
- J.W. Coleman 149  

De genoemde maatschappelijke trends leiden tot een schaalvergroting van de multinationale 
ondememing, een toenemende organisatorische complexiteit en een toenemende 
afhankelijkheid van kwetsbare geautomatiseerde systemen. leder voor zich dragen deze 
ontwikkelingen, volgens gangbare criminologische inzichten en theorievorming, 
gelegenheidstructuren voor fraude in zich. 

Consumentenfraude, werknemers- en organisatiecriminaliteit 
Het is op grond van het schaarse empirische materiaal niet goed mogelijk een onderscheid te 
maken tussen de door ons onderscheiden plegers van fraude: consumenten, werknemers en 
organisaties. De bestaande (inter)nationale bronnen maken dit niet mogelijk. De indelingen in 
categorieen, de gehanteerde definities en begrippen etc. is niet eenduidig. 

(Inter)nationaal is sprake van een toenemende aandacht voor de verschillende vormen 
van financieel-economische criminaliteit. Op grond van de verschillende , zoals gezegd zeer 
uiteenlopende bronnen, kan worden geconstateerd dat de onderneming slachtoffer is van de 
verschillende vormen van fraude. De (nieuwe) gelegenheidstructuren worden beinvloed door 
verschillende factoren. Deels komen zij voort uit de door ons onderscheiden maatschappelijke 
trends. 

148 	. Bruinsma, G.J.N., Bee/den van criminaliteit. Arnhem, 1996. 
149 Coleman, J.W., 'Toward an Integrated Theory of White Collar Crime', in: American Journal of Sociology, 1987, 406-439. 
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Intemationalisering leidt tot schaalvergroting binnen de onderneming waardoor de 
span of control voor het management groter wordt. De omvang en complexiteit van de 
onderneming creeert daardoor een aantal gelegenheidsstructuren. Digitalisering leidt tot een 
verdergaande anonimisering van professionele relaties binnen de onderneming. In de 
literatuur en door respondenten wordt in dit verband ook gewezen op de individualisering in 
onze samenleving als een aparte trend. In combinatie met de toenemende schaalvergroting en 
de toenemende digitalisering zou dit leiden tot een afnemende loyaliteit van de werknemer. 
Het laatste wordt ook ingegeven door de schaarste op de arbeidsmarkt. De tijd dat de 
werknemer van het wieg tot het graf in dienst is bij een werkgever is veranderd. Digitalisering 
gaat bovendien gepaard met een zwak ontwikkeld informatiebeveiligingsbeleid. Dit vormt 
opnieuw een gelegenheidstructuur bij uitstek. Ook is aandacht besteed aan de organisatorische 
druk op de werknemer. Volgens de literatuur een belangrijke causale factor voor 
werknemerscriminaliteit. In hoeverre deze factoren van invloed zijn op de daadwerkelijk aard 
en omvang van bepaalde vormen van fraude valt niet te bepalen op grond van ons onderzoek. 

Er bestaat wel overeenstemming over de toenemende digitalisering van 
fraudeconstructies en dit is ook niet meer dan logisch in het licht van de toenemende 
automatisering van bedrijfsprocessen. 

Zoals gezegd is het moeilijk om een onderscheid aan te brengen tussen de plegers van 
fraude. Organisatiecriminaliteit, de organisatie als dader, kan niet altijd worden onderscheiden 
van consumenten- of werknemersfraude. Liberalisering leidt tot een toenemende - en soms 
verhevigde - concurrentie op verschillende markten. Er lijkt een verband te bestaan tussen 
deze (toenemende) concurrentie en vormen van financieel-economische criminaliteit als 
diefstal van en hand& in persoonsgegevens, maar zeker ook bedrijfsspionage. Ook is gewezen 
op gelegenheidstructuren voor fraude (zowel door werknemers als organisaties) als gevolg 
van interne concurrentie tussen afdelingen (bureaupolitie), de verbrokkeling van 
veiligheidstructuren (naast de bedrijfsbeveiliging houden verschillende afdelingen zich bezig 
met onderdelen van beveiliging zoals IT-functionarissen, compliance-afdelingen, juristen, 
personeelszaken en auditafdelingen). Ook is gewezen op een mogelijk optredende 
doelverschuiving in de zin dat omzetten en winstmarges dermate dominant worden dat 
ethische en wettelijke normen in het gedrang komen. De bonussystemen in verschillende 
bedrijfstakken werken dit in de hand. Uiteindelijk kan als gevolg hiervan een criminogene 
bedrijfscultuur ontstaan. 

Naast de min of meer bekende vormen van fraude wordt gewezen op de toenemende 
aandacht voor identiteitsfraude, bedrijfsspionage, de kwetsbaarheid van de nationale 
informatiestructuur, fraude in het medisch systeem, fraude en diefstal in de kunstwereld en 
bijvoorbeeld fraude in de voedselketen. 

Economisch machtsmisbruik 
Liberalisering leidt tot de introductie van het concurrentiebeginsel op een groot aantal 
markten. Toenemende concurrentie, vooral in combinatie met de economische 
schaalvergroting, leidt tot een toename van gelegenheidsstructuren voor economisch 
machtsmisbruik. Economisch machtsmisbruik leidt in een aantal gevallen tot kartelvorming 
en illegale prijsafspraken. 

Collusie 
Liberalisering heeft wijzigingen in de verhouding tussen staat en samenleving tot gevolg. Het 
begrip `regeren' wordt opnieuw gedefinieerd in termen van medeverantwoordelijkheid, 'civil 
society' en 'corporate governance '. Het gevolg hiervan is dat de overheid van solist tot 
medespeler wordt in het lcrachtenveld van sturing, regulering, handhaving en controle. Op 
veel beleidsterreinen ontstaan vormen van publiek-private samenwerking. Liberalisering 
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7.2.3 Consequenties voor toezicht en handhaving 

7.2.4 Mogelijke scenario's 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

stimuleert de oprichting van uiteenlopende vormen van publiek-private 
samenwerkingsstructuren en organisatieverbanden. Die laatste worden hybride-organisaties 
genoemd. De hybride helpt de complexiteit van maatschappelijke processen richting te geven, 
maar draagt ook gelegenheidsstructuren in zich voor collusie. 

Schaduwdenkers en lichtzoekers 
De vakliteratuur, en de internetsites als specifieke vorm daarvan, wordt gedomineerd door 
wat in de Verenigde Staten aan onderzocht is verricht. De cijfers die worden genoemd zijn, 
met uitzondering van de justitiele statistieken (aangiften, aantal en soort van onderzoeken), 
moeilijk op juiste waarden te schatten. Dit geldt ook voor de Nederlandse situatie. 't Neemt 
toe, men weet niet hoe.' Neemt financieel-economische criminaliteit dan wel of niet toe? En 
welke referentiepunten gebruiken we om vergelijkingen (meer dan X, minder dan X) te 
maken? En brengt dat ons dichter bij een oplossing? In de literatuur en op de verschillende 
internetsites betreffende fraude, coffuptie, financiele integriteit, Infowar', ICT-criminaliteit et 
cetera vinden we veel zogenaamde `schaduwdenkers'. Ongeveer de helft van onze 
respondenten behoort ook tot deze categorie. Deze doemdenkers zien weinig goeds in de 
toenemende liberalisering, internationalisering en digitalisering. 

Het is op grond van de bestaande (schaarse) empirische kennis over financieel-
economische criminaliteit niet mogelijk om harde uitspraken te doen over de toenemende 
exploitatie van de explosieve toename van gelegenheidstructuren. 

Liberalisering leidt tot een herdefiniering van de toezichts- en handhavingstructuren van de 
nationale overheid ter `beteugeling' van de vrije-marktkrachten; de toenemende privatisering 
van veiligheid, waaronder het verrichten van fraudeonderzoeken en een daarmee gepaard 
gaande verschuiving in de afdoening van conflicten van strafrechtelijk naar privaat of 
civielrechtelijk domein. Tenslotte is sprake van een groei en bloei van zogenaamde hybride 
organisatie- en samenwerkingsstructuren ten gevolge van veranderende verhoudingen tussen 
swat en private sector. De hybride verenigt publieke en private belangen in zich. 

Internationalisering leidt tot een toenemende inbedding van nationale toezichts- en 
handhavingstructuren in die van bestaande — en op te richten — supranationale 
toezichthouders. De invloed van 'Brussel' op de regulering en vervolging van financieel-
economische criminaliteit zal sterk toenemen. 

Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in het informatieproces van 
toezichthouders en opsporingsdiensten. De publieke en private toezichthouders bevinden zich 
in een overgangsfase waarin het informatieproces (Intelligence') zich structureel wijzigt van 
informatievergaring in de fysieke wereld (observatie, verhoor, boekenonderzoek en 
dergelijke) naar informatievergaring in de virtuele wereld: datamining, kunstmatige 
intelligentie, bedrijfsinlichtingen en inlichtingen uit bronnen die voor iedereen toegankelijk 
zijn (' open source intelligence'). 

In hoofdstuk zes is op grond van het voorafgaande een tweetal scenario's geconstrueerd. Het 
`vergruizende staat'-scenario en het 'corporate governance '-scenario. In de scenario's 
kwamen dan ook de behandelde onderwerpen, thema's en ontwikkelingen terug. Dit gebeurde 
in een `verhalende vorm'. De titel `vergruizende staat' slaat op datgene wat is ingegeven door 
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7.3 	Netelige vraagstukken 
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het WRR-rapport `Staat zonder land'. De staat verliest in dit scenario de zeggenschap over 
haar territorium en de aanpak van financieel-economische criminaliteit door: 

• de toenemende intemationalisering of `supra-nationalisering' van het bestuur (EU); 
• de privatisering van organisaties die zich bezighouden met een groot deel van de preventie 

en repressie van financieel-economische criminaliteit; 
• de halfslachtige invoering van het begrip maatschappelijk verantwoord ondememen, wat 

leidt tot ongebreidelde organisatiecriminaliteit en; 
• de gemiste overgang van de 'off line' wereld naar de 'on-line' wereld.' 5°  

Kortom, de staat heeft zich onvoldoende aangepast aan maatschappelijke veranderingen en 
verliest haar greep op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Wat is juist beleid 
om dit alles te voorkomen? 

Hiertoe is het 'corporate governance-scenario' uitgewerkt. De valkuilen van het 
'vergruizende staat scenario' zijn hier ondervangen. De staat heeft zich aangepast aan de 
maatschappelijke veranderingen en bestrijdt samen met het bedrijfsleven verschillende 
vormen van financieel-economische criminaliteit. Er is sprake van coproductie tussen de 
overheid en het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondememen maakt een grote 
bloei door. 

De functie van deze scenario uitwerking is de identificatie van (on)wenselijke situaties 
alsmede het aangeven van beleidsdilemma's of netelige vraagstukken. Op grond van de twee 
scenario's is een aantal (on)wenselijke situaties geinventariseerd. Deze (on)wenselijke 
situaties creeeren strategische beleidsdilemma's, of netelige vraagstukken, voor de komende 
jaren. Deze netelige vraagstukken worden in de laatste paragraaf nader uitgewerkt. 

In scenarioprojecten wordt naast de verkenning van mogelijke ontwikkelingen ook een 
inventarisatie van strategisch beleid meegenomen. Veelal wordt in beleidsscenario's een scala 
aan beleidstrategieen opgenomen. Eerst wordt een (on)wenselijk toekomstscenario geschetst 
en vervolgens wordt beoordeeld welke factoren daar debet (of credit) aan zijn geweest en 
welke maatregelen een sturende invloed kunnen hebben."' De scenario's van de 
'vergruizende staat' en 'corporate governance' vormen de basis voor de formulering van 
beleidsdilemma's. 

De overstap van scenario's naar concrete beleidsvoorstellen is echter geen sinecure. 
Scenarioproducenten ontwikkelen vaak voor een groot deel analytische kennis. In ons geval is 
aandacht besteed aan macrotrends als liberalisering, intemationalisering en digitalisering. 
Maar ook termen als datamining en de virtuele wereld. Hoe kan de stap worden gemaakt naar 
het management van een multinational, of het ministerie van Justitie? Het College van 
Procureurs- Generaal? Het Verbond van Verzekeraars? 

De taal (jargon) immers waarmee scenariostudies worden geconstrueerd kan te 
abstract, of te academisch, zijn voor beleidsmakers. Beleidsmakers werken eerder met 
praktische ervaringskennis. Daarbij gaat het om: 'knowledge tested under fire'. Deze kennis 
ontlenen beleidsmakers grotendeels aan bun directe ervaringen. De taal is hier veel concreter, 
minder formed. Maar ook beleidsmakers hebben hun eigen, soms abstracte, jargon. In 
onderstaande tabel zijn enkele verschillen tussen de beide werelden opgenomen. 

15°  biplane Internationalisering en Recta in de Informatiemaatschappij, Ministerie van Justitie, mei 20(K). 

151  Dammers, E. Leren van de toekomst Over de rot van scenario's bij strategische beleidsvorming. Leiden 2000, 47 
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Toekomstverkenning 

Analytische kennis 

Voorwaardelijke kennis 

Wetenschappelijke criteria 

Verkennen van onzekerheid 

Gericht op lange termijn 

Breed blikveld 

In het navolgende wordt een aantal netelige vraagstukken en beleidsdilemma's geformuleerd 
welke (gaan) spelen in de dagelijkse praktijk van organisaties die zich bezighouden met de 
preventie en bestrijding van financieel-economisch criminaliteit. In de uitwerking wordt u 
heen en weer geslingerd tussen de beide werelden, de analytische, lange termijn gerichtheid 
en het brede blikveld van de scenarioproducent en het smalle blikveld, het zoeken naar 
zekerheid op korte termijn en de bestuurlijke criteria van de scenarioproducent. De mate 
waarop deze beide werelden, of denkwijzen, in de komende tijd bij elkaar worden gebracht 
zal in belangrijke mate bepalen of enige sturing en samenhang wordt aangebracht in de 
complexiteit van de aanpak van financieel-economische criminaliteit. 

7.3.1 Toekomst 

I Ernst & Young Forensic Services BV 

Strategisch beleid 

Ervaringskennis 

Onvoorwaardelijke kennis 

Bestuurlijke criteria 

Zoeken naar zekerheid 

Gericht op korte termijn 

Smal blikveld 

Future Studies is een academisch vakgebied dat intemationaal tot ontwikkeling komt. Er 
bestaan vaktijdschriften voor Future Studies en er vindt onderzoek plaats naar 'de toekomst'. 
De OESO, de Europese Unie, de Rotterdam School of Management, Clingendael en 
bijvoorbeeld de CIA publiceren met enige regelmaat toekomstverkenningen. Op de 
respectievelijke webpagina's worden deze verkenningen gepubliceerd. De methodologieen 
van toekomst- of scenariostudies verschillen sterk van elkaar. De aanpak varieert van 
uitgebreide modellen met diverse variabalen tot creatieve `verhalen', bedoeld om 
beleidsmakers te prikkelen. 

In deze toekomstverkenningen wordt doorgaans niet of nauwelijks aandacht besteed 
aan criminaliteit of rechtshandhaving. Het afgelopen jaar zijn twee specifieke toekomststudies 
verricht op het terrein van rechtshandhaving. Het betreft een studie van het Crime Prevention 
Panel in Groot-Brittannie en de Working Group on Science, Crime Prevention & Law 
Enforcement in Australie. Deze studies richten zich voomamelijk op de commune 
criminaliteit. Daamaast wordt veel aandacht besteed aan technologische ontwikkelingen (ICT, 
biometrie, DNA). 

In Nederland bestaat geen vergelijkbaar initiatief. Op grond van ons onderzoek kan 
worden geconstateerd dat het toekomstgericht denken over criminaliteit niet sterk is 
ontwikkeld. Met uitzondering van de Registratiekamer is geen sprake van structurele 
verkenningen van de nabije toekomst en het doordenken van de consequenties daarvan. De 
onderscheiden publieke en private organisaties die hebben deelgenomen aan de 
expertmeetings, kennen geen traditie van toekomstgerichte analyses of verkenningen. Het 
verdient aanbeveling vormen van toekomst- en scenariostudies te stimuleren. 
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In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Wordt wel/niet geinvesteerd in het (laten) uitvoeren van toekomstverkenningen door het 

Nationaal Platform criminaliteitsbeheersing (NPC); het College van Procureurs-Generaal; 
het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het 
Nationaal Politieinstituut, universiteiten, het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum 
Politie (LSOP) e.a.; 

• Worden de bestaande (schaarse) toekomststudies wel/niet toegangelijk gemaakt voor 
betrokken organisaties en beleidsmakers? Zo ja hoe, en door wie? 

• Is het wenselijk wel/niet wenselijk dat een vorm van toekomstmonitoring tot stand komt? 
Zo ja, door wie en wat gebeurt met de resultaten? 

7.3.2 Prioritering financieel-economische criminaliteit 

Financieel-economische criminaliteit heeft, zoals reeds werd opgemerkt, geen hoge prioriteit 
voor politie en Justitie. De vraag dient zich dan aan of meer geld en middelen dienen te 
worden vrijgemaakt om financieel-economische criminaliteit aan te pakken door de politie. 
Of zal de preventie en repressie van financieel-economische criminaliteit verder opschuiven 
in de richting van de verschillende (nieuwe)toezichthouders en de particuliere sector? 

Financiele toezichthouders (zie de Integriteitsnota, 1997) lcrijgen hoe langer hoe meer 
toezicht- en controletaken toebedeeld. Bovendien zien we tegelijkertijd dat het strafrechtelijke 
model hier plaats maakt voor het bestuursrechtelijke model. Ook kan erop worden gewezen 
dat de opsporing en preventieve aanpak van consumentenfraude en werknemerscriminaliteit 
steeds meer worden opgepakt door de private sector. Ook deze ontwikkeling gaat gepaard met 
een verschuiving van het strafrechtelijk model naar, in dit geval, het privaat- of 
civielrechtelijke model. Wat moet de politie dan nog met financieel rechercheren? Zeker ook 
als we hierbij de personele uitbreiding van de FIOD en de integratie van de ECD binnen de 
FIOD betrekken. De mogelijkheid uiteindelijk voor het strafrechtelijk model te kiezen blijft 
dus altijd bestaan. 

Ten slotte zien we dat nieuwe instanties als OPTA en NMA steeds meer toezicht 
hebben gekregen op financieel-economische criminaliteit op verschillende markten. In de 
nabije toekomst zal zeker een Voedselautoriteit worden opgericht die erop moet toezien dat 
misstanden in de voedselproductieketen worden weggewerkt dan wel worden voorkomen. Het 
verdient aanbeveling een visie te ontwikkelen op de toekomst van het toezicht op 
verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze visie zou de reguliere 
politie wellicht volledig kunnen ontbreken. Of dat wenselijk is, is een vraag die de politiek 
moet beantwoorden. Maar ook is een ander scenario denkbaar. Waarom niet de bestaande 
bijzondere opsporingsdiensten integrereren in de reguliere politie? Kan de FIOD geen 
onderdeel gaan vormen van het LRT? 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Wordt financieel-economische criminaliteit wel/niet hoger op de politieke agenda 

geplaatst? 
• Moeten politie en Justitie wel/niet een dominante rol spelen in de de preventie en repressie 

van financieel-economische criminaliteit, of moet dat geheel worden overgelaten aan de 
toezichthouders op de financiele wereld? 

• Wordt de huidige financiering van de IF1"s wel/niet gehandhaafd? Wordt de bestaande 
1FT- structuur wel/niet ontmanteld? Of, wordt de bestaande structuur wel/niet 
verdubbeld? 
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7.3.3 Concurreren de rechtssystemen 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

• Wordt de capaciteit en budgettering van de toezichthouders op de financiele wereld 
wel/niet vergroot? 

• Wordt het Project Financieel Rechercheren en Met Kennis Bestrijden op enigerlei wijze 
wel/niet gecontinueerd? 

• Wordt de integratie van de bijzondere opsporingsdiensten wel/niet verder geintensiveerd? 
• Worden wel/niet de de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor politie en justitie 

verbeterd voor functie op het terrein van financieel-economische criminaliteit? 
• Wordt het functioneel OM wel/niet verviervoudigd de komende vijf jaar? 

De preventie en de opsporing van financieel-economische criminaliteit kenmerkt zich door 
het bestaan van soms convergerende - en soms concurrerende - juridische 
handhavingssystemen. Politie en het Openbaar Ministerie functioneren onder het regime van 
het strafrecht. Maar financieel-economische toezichthouders als DNB, de STE, de 
Verzekeringskamer, de OPTA en de NMA functioneren in belangrijke mate onder het regime 
van het bestuurs(straf)recht. De handhavingsstijlen en bijgevolg de regulering van 
normafwijkend gedrag verschillen wezenlijk. Het onderzoek door particulieren valt in 
belangrijke mate onder het regime van het civielrecht. 

Strafrechtelijke onderzoeken hebben een eigen (langzame) dynamiek en zijn 
ingegeven door klassieke strafrechtelijke doelstellingen, zoals vergelding, generaal 
preventieve werking en normstelling. Het bestuurs(strat)recht werkt `subtieler'. De financieel-
economische ordeningswetgeving biedt toezichthouders de mogelijkheid overtreders aan te 
spreken op onregelmatig gedrag. Daardoor kan de onrechtmatige situatie ongedaan worden 
gemaakt of hersteld. Het bestuursrecht kan sneller inspelen op onrechtmatigheden en beschikt 
bovendien over andere sanctiemogelijkheden: de dwangsom en de bestuurlijke boete. De 
wetgever en de politiek kennen een groot belang toe aan de bestuursrechtelijke handhaving 
van de financieel-economische wetgeving. Dit blijkt uit de herschikking van taken en 
bevoegdheden van toezichthouders en uit de personele uitbreiding van toezichthouders als de 
STE (Integriteitnota 1997), alsmede uit de oprichting van nieuwe toezichthouders als de 
NMA en de OPTA. Het civielrecht beantwoordt in belangrijke mate aan de economische 
doelstellingen van de opdrachtgever. 

Het strafrechtelijk model, het bestuursrechtelijke model en het civielrechtelijk model 
zijn enerzijds complementair en anderzijds concurrerend. Het complementaire element zien 
we bijvoorbeeld terug in het Clickfonds-onderzoek. Dit onderzoek heeft, ondanks de 
maatschappelijke kritiek op het veronderstelde gebrek aan effectiviteit, een 'multiplier-effect' 
gehad op de discussie over financiele integriteit. Bijgevolg heeft het geleid tot een 
toenemende aandacht voor de preventie van fraude. Bovendien heeft het onderzoek financiele 
instellingen er bewuster van gemaakt dat de financiele integriteit gewaarborgd moest worden. 
Anderzijds kan het strafrechtelijk model (middel)lange termijn doelstellingen van (financiele) 
markten en marktpartijen, zoals continulteit, rentabiliteit en winstverwachtingen, negatief 
beInvloeden. 

Dit kan gebeuren indien een strafrechtelijk onderzoek grote publicitaire aandacht 
teweegbrengt, waardoor het publieke vertrouwen in de organisatie , of een bedrijfstak c.q. 
markt, kan worden aangetast. De afstemming, samenwerking en de daaruit volgende 
prioriteitstelling van opsporingsdiensten, toezichthouders en private partijen zullen in het 
komend decennium een belangrijk vraagstuk blijven. 
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• Wordt wel/niet verder ingeslagen op de weg van de bestuur(straf)rechtelijke handhaving 
van financieel-economische criminaliteit? 

• Wordt wel/niet een discussie gevoerd over de rechtsbeschermende elementen van de 
bestuursrechtelijke aanpak van financieel-economische criminaliteit? 

• Wordt wel/niet het overleg tussen de verschillende handhavingssytemen geintensiveerd? 
Zo ja, hoe en door wie? 

7.3.4 Privatisering 

De herschikking van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en markt als gevolg van 
liberalisering lijkt in onder andere in de OESO-argumentatie een onomkeerbaar proces. Een 
beeld wordt geschetst van een aanhoudende privatisering in de komende decennia. Het is 
echter ook goed denkbaar dat de privatisering op onderdelen wordt teruggedraaid. De 
politieke discussie in Nederland laat immers al een kentering zien. De marktwerking in de 
sociale zekerheid is jarenlang gepropageerd, maar de politiek is op haar schreden 
teruggekeerd en heeft de uitvoeringsinstellingen voor de WAO en de WW genationaliseerd.'" 

Eind 99 besloot het kabinet in een koerswending van 180 graden de 
privatiseringsgedachte over boord te gooien. De van oudsher publieke organen hebben even 
aan de marktwerking mogen ruiken, maar komen nu terug in de schoot van de overheid. Het 
oordeel van de toezichthouder was hard: de nieuwe markt is weinig transparant, de 
concurrentie is eerder belemmerd dan bevorderd en de moeilijk plaatsbare WWW'ers en 
WAO'ers schieten er weinig mee op.'" 

De overheid worstelt telkens weer met het vormen van nieuwe markten. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de veiling van telecomfrequenties (UMTS), de privatisering van het openbaar 
vervoer of de marktwerking in de energiesector. Ze zijn mislukt of de veranderingen komen 
amper op gang; dan wel niet in de gewenste vorm.'" Het verdient aanbeveling alleen al 
daarom de discussie over de privatisering van veiligheid, ooit het monopolie van de overheid, 
hoger op de politieke agenda te plaatsen. 

De discussie kenmerkt zich voomamelijk door de (on)mogelijkheden van privaat 
toezicht in het publieke domein, maar, zoals is aangegeven, de evolutie van de 
veiligheidsmarkt is veel verder gevorderd. De uitoefening van toezicht is een essentieel 
kenmerk van de staat en is per definitie `gevoelig% omdat burgerrechten in het geding zijn. De 
uitoefening van toezicht is juist om die reden strak genormeerd (zie ook het 
normeringsdilemma). 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• In hoeverre dienen onderdelen van het overheidsmonopolie wel/niet te worden 

geprivatiseerd? 
• Dienen de huidige activiteiten van het Ministerie van Justitie betreffende de privatisering 

van gevangenissen wel/niet te worden gecontinueerd? 
• In hoeverre dient de de particuliere veiligheidsindustrie wel/niet te groeien? 
• Wordt wel/niet gecontroleerd door de overheid op de particuliere veiligheidsindustrie? 
• Voldoet de huidige wetgeving wel/niet om de veiligheidsindustrie te reguleren? 
• Voldoen de bestaande vormen van zelfregulering binnen de veiligheidsindustrie wel/niet? 

152  Oranje, J. 'De geur van de markt', in NRC 24 januari 2000. 

153  Staal. H. 'Overheid ziet privatisering steeds weer mislukken', in: NRC 24 januari 2000. 

• idem. 

• Ernst & Young Forensic Services By 
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7.3.5 'Corporate governance' 

Onder invloed van de discussies naar aanleiding van de aanbevelingen van de commisie-
Corporate Governance (de commissie-Peters) zijn de principes van corporate governance in 
de bedrijfsvoering van multinationale ondememingen geIntroduceerd. De vraag kan worden 
gesteld of deze principes in gelijke mate worden ingevoerd en of dit inderdaad 
maatschappelijk verantwoord ondememen tot gevolg zal hebben door (middel)grote en de 
vele kleinere ondememingen. 

Ook dient de vraag zich aan of, en hoe, veiligheid moet worden gencorporeerd in de 
verdere ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondememen. Een belangrijke rol lijkt 
hier te zijn weggelegd voor overkoepelende werkgevers- en brancheorganisaties als 
VNO/NCW, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en de 
Vereniging van Particuliere Beveiligingsbedrijven. Op veel terreinen gebeurt dit overigens al: 
klachtenprocedures zijn opgesteld, er zijn richtlijnen ontwikkeld voor private 
onderzoeksactiviteiten en ook zijn gedragscodes opgesteld. Het verdient aanbeveling deze 
ontwikkeling lcrachtig te stimuleren. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Kan de discussie over 'corporate governance' wel/niet worden betrokken op de 

ontwikkelingen rondom veiligheid en criminaliteitbestrijding en dient dit onderwerp 
• wel/niet te worden opgenomen in de toekomstige jaarrekening? 
• Kan de marktwerking wel/niet worden toegepast op traditionele overheidstaken als 

surveillance, opsporing, `conflictbeslechting', tenuitvoerlegging van straffen en/of 
politieke inlichtingenvergaring? 

• Is 'corporate governance' wel/niet te verankeren binnen de beursgenoteerde ondememing, 
het midden- en kleinbedrijf, de driehonderd particuliere onderzoek- en recherchebureaus, 
de forensische accountancy firma's of de driehonderd bedrijfsbeveiligingsdiensten? En zo 
ja, hoe en door wie? 

7.3.6 Verticale-horizontale relaties 

M Ernst & Young Forensic Services BV 

De ontwikkeling van het toezicht kenmerkt zich door twee tegenstrijdige trends. In de eerste 
plaats is sprake van een horizontalisering. We zien immers veranderingen in de relatie tussen 
overheid en markt. In de OESO-toekomstverkenningen en in de analyses van Frissen, Peper 
en bijvoorbeeld Borghouts wordt in dit verband gewezen op de toenemende horizontalisering 
van het bestuur. De overheid wordt een van de vele maatschappelijke actoren in de vele 
beleidsnetwerken. Het begrip `regeren' wordt steeds breder ingevuld. Naast de overheid is een 
groot aantal actoren in toenemende mate betrokken bij de formulering en de uitvoering van 
beleid. Het begrip hybrideorganisatie of hybride samenwerkingsverband wordt in dit verband 
gebruikt. 

Naast deze horizontalisering zien we een toename en een versterking van diverse 
verticale relaties. In dit verband is gewezen op de oprichting van nieuwe toezichthouders 
(NMA, OPTA). De BLBOB-wetgeving is ingevoerd, Het toezicht op financiele instellingen 
(de Integriteitsnota 1997) is versterkt en bijzondere opsporingsdiensten zijn gereorganiseerd 
en zelfs geIntegreerd (FIOD-ECD). De verschillende publiek-private 
samenwerkingsverbanden kenmerken zich door een zekere mate van 'spanning' tussen de 
uitgangspunten van horizontalisering (coproductie) en de uitgangspunten van verticalisering. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient het verticale toezicht wel/niet te worden verstevigd? En zo ja, hoe en door wie? 
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7.3.7 Ideologie 

7.3.8 'Dark number' 

• Ernst & Young Forensic Services BV 

• Gaat de vormgeving van het verticale toezicht wel/niet ten koste van van wat 
beleidsdepartementen propageren: liberalisering van markten? 

• Dienen wel/niet dwarsverbanden te worden aangebracht tussen de verschillende vormen 
van verticaal toezicht? Zo ja, welke en door wie? 

• Dienen de toezichthouders op de financiele wereld wel/niet te worden geintegreerd. Zo ja, 
op welke termijn en hoe? 

De liberalisering is zich ook gaan uitstrekken over een van de meest primaire functies van de 
staat: veiligheid, criminaliteitspreventie en zelfs opsporing. De Waard en Van Dijk leggen de 
vinger op een zere wond en beschrijven de ideologische `strijd' die hierover wordt geleverd. 
Zij wijzen op de `afwijzende reactie op de groei — van verbod tot tegenwerking — welke echter 
weinig zin heeft gelet op de achtergronden van deze ontwikkeling'. Zij pleiten voor een 
'minder defensieve reactie welke begint bij een realistische perceptie van de invloed van de 
overheid en de onderlinge afhankelijkheid van publieke en private actoren'.' 

De feitelijke ontwikkelingen op de veiligheidsmarkt staan los van een groot deel van 
de politieke discussie over veiligheid, doorberekening van politiekosten, toezicht in het 
publieke domein en privatisering van de politiefunctie. Het is van belang deze politieke 
discussie meer aan te laten sluiten bij de gewijzigde praktijk om vervolgens een aantal 
fundamentele nieuwe vragen te stellen (zie verder). Dit ideologiedilemma heeft vooralsnog 
een indringende invloed op met name vertegenwoordigers van de publieke sector. Een deel 
van de verklaring voor het ideologiedilemma is de grote kenniskloof. Onbekend maakt 
onbemind. Het criminologisch onderzoek is (inter)nationaal sterk verweven met politie en 
Justitie en bijgevolg met de criminaliteitsbestrijding waarop deze instanties zich richten. Er 
bestaat (nog) geen sterke onderzoekstraditie op het terrein van privatisering van 
veiligheidsfuncties. Het verdient aanbeveling dit ideologiedilemma te benaderen door middel 
van voorlichting, (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek en de uitwisseling van 
functionarissen. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient het ideologiedilemma wel/niet te worden geadresseerd? Zo ja, hoe en door wie? 
• Is de wijze waarop dit dilemma is geadresseerd in het recente verleden (stages, 

gemeenschappelijke opleidingen, gezamenlijke optredens) wel/niet productief? Of werken 
zij wel/niet collusie in de hand? 

Financieel-economische criminaliteit is een containerbegrip waarover betrekkelijk weinig 
empirische kennis bestaat. De verklaring hiervoor is tweeledig. In de eerste plaats stelt de 
rechtshandhaving haar prioriteiten. Een belangrijk deel van de strafrechtelijke onderzoeken 
richt zich op commune criminaliteit. De informatiepositie ten aanzien van financieel-
economische criminaliteit is bijgevolg betrekkelijk. 

In de tweede plaats bestaat er in de criminologie geen traditie om onderzoeken in te 
stellen naar financieel-economische criminaliteit. Hierdoor ontstaat een vicieuze kenniscirkel: 
de criminologie richt zich overwegend op het strafrechtelijk apparaat en dit houdt zich 
betrekkelijk weinig met financieel-economische criminaliteit bezig; en dus houdt de 
criminologie zich ook weinig bezig met financieel-economische criminaliteit. 

155  Dijk, F. van en J. de Ward, Publieke en private veiligheidszorg. Nationale en intemationale trends. Ministerie van Justitie, oktober 20(X). 
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De institutionele aandacht voor financieel-economische criminaliteit is wel 
toegenomen. Dat is te zien aan de uitbreiding van het toezicht en de controle op financiele 
instellingen, de oprichting van de NMA en de OPTA, of de nieuwe afdelingen integriteit van 
de Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer. Het verdient aanbeveling de ervaringen die 
hier worden opgedaan met de (on)mogelijkheden van toezicht en controle, alsmede de 
casestudies met betrekking tot fraude, witwassen, handel met voorkennis, economisch 
machtsmisbruik en mogelijk collusie onderdeel te maken van toegepast en fundamenteel 
onderzoek. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Wordt wel/niet onderzoek geentameerd door genoemde toezichthouders om (nog) beter 

zicht te krijgen op de verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit? 
• Wordt dit onderzoek wel/niet internationaal opgezet? 
• Wordt wel/niet door het Ministerie van Justitie een nieuwe vragenlijst opgesteld voor de 

onder de wet vallende particuliere veiligheidsbedrijven om zicht te lcrijgen op aantallen en 
soort van onderzoeken welke worden uitgevoerd? 

• Wordt wel/niet voortgegaan met experimenten om de aangiftebereidheid te verhogen? Of 
wordt wel/niet geaccepteerd dat de onderliggende verklaringen voor het niet doen van 
aangifte door het bedrijfsleven dermate structureel zijn dat deze exeprimenten geen zin 
hebben en alleen maar tijd, geld en energie kosten? 

7.3.9 De hybride-structuur 

Liberalisering leidt tot de vorming van velerlei publiek-private samenwerkingsverbanden. Die 
worden hybride constructies of —hybride organisaties genoemd. Het functioneren daarvan is 
cruciaal voor een succesvolle aanpak van sociale problemen. De hybride organisatie heeft 
namelijk een deel van de voormalige publieke taken overgenomen. De klassieke 
overheidsturing maakt deels plaats voor sturing door deze intermediaire organisaties. De 
hybride fungeert als consultatiestructuur, maar zijn invloed reikt ook verder, doordat hij 
beleid ontwikkelt en soms betrokken is bij de uitvoering daarvan. De hybride kan succesvol 
zijn, maar er is ook alle reden om kritisch te kijken naar de koppelingen tussen staat en markt. 
Naast de positieve opbrengsten (bijvoorbeeld de betrokkenheid van maatschappelijke partners 
en dus legitimiteit) kunnen hybriden immers ook inertie en vertraging van besluitvorming in 
de hand werken. De partners zijn dan gevangen in hun wederzijds onvermogen om problemen 
te definieren, laat staan die gezamenlijk op te lossen. De hybride biedt ook een 
gelegenheidstructuur voor collusie. 

In ons land is (nog) geen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de sterke 
en zwakke punten van de verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden. Er bestaat 
geen overzicht van de behaalde resultaten (best practices), gemeenschappelijke problemen of 
karakteristieken. In de politicologie en de bestuurskunde wordt dergelijk onderzoek 
gepropageerd vanwege de noodzaak te leren van ervaringen (beleidsleer-theorieen). Dit 
onderzoek wordt niet alleen noodzakelijk geacht vanwege de leereffecten, maar ook om 
uitspraken toe doen over het democratisch gehalte van de hybride. 
De vragen die worden geformuleerd, zijn: 

• hoe waarderen actoren publiek-private samenwerkingsverbanden? 
• waarin zijn ze succesvol en wat verklaart hun succes? 
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• waar blijven de samenwerkingsverbanden functioneren, ondanks hun aantoonbare 
disfunctioneren en waarom? 

• wat zijn de zwakke punten en wat is hiervoor de verklaring? 
• wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle combinatie van publiek-private 

samenwerking? 

Het verdient aanbeveling om de verschillende vormen van publiek-private samenwerking die 
de afgelopen vijftien jaar tot stand zijn gekomen, te evalueren. Op grond daarvan kunnen best 
practices worden ontwikkeld. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Wordt wel/niet evaluatie-onderzoek geentameerd? 
• Wordt wel/niet terughoudend gereageerd op nieuwe vormen van ppp, op weer een nieuw 

domein? 
• Worth wel/niet een fundamentele politieke discussie gevoerd over de (on)wenselijkheid 

van ppp op het terrein van veiligheid en criminaliteisbeheersing c.q. bestrijding? 
• Wordt wel/niet een wetenschappelijke studie opgezet om een internationaal vergelijkend 

onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden van ppp? 

7.3.10 Corruptie 

• Ernst Si Young Forensic Services BV 

Het corruptiedilemma heeft twee componenten. In de eerste plaats het ontbreken van 
onderzoek op dit terrein. 'T Neemt toe, men weet niet hoe', of neemt het helemaal niet toe? In 
de tweede plaats kan de vraag worden opgeworpen of in Nederland geen plaats is voor een 
onafhankelijke corruptiebestrijdingsorganisatie. Een aantal landen heeft een dergelijke 
organisatie. Corruptiebestrijding is in Nederland in belangrijke mate verkokerd langs de lijnen 
van even zovele publieke en private organisaties. De corruptiebestrijding kenmerkt zich 
bijgevolg door fragmentatie, maar ook door een strakke hierarchische aansturing van 
departementen (in geval van bijzondere opsporingsdiensten), het College van Procureurs-
Generaal (in geval van de Rijksrecherche), de korpsleiding (in geval van bureaus interne 
zaken) en management van ondememingen (in geval van afdelingen veiligheid). Bij de 
beslissing om bepaalde corruptieonderzoeken te entameren kunnen in theorie allerhande 
politieke, beleidsmatige en commerciele belangen een rol spelen. Om `sturing' van 
corruptieonderzoeken zoveel mogelijk te voorkomen is het denkbaar dat een nieuw, en 
onafhankelijk, corruptieorganisatie wordt opgericht. Het verdient aanbeveling de voor- en 
nadelen en mogelijke organisatorische en juridische positie van een dergelijke organisatie 
onderwerp van discussie te maken. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Wordt wel/niet een onafhankelijke anti-corruptie organisatie opgericht? 
• Wordt wel/niet de prioriteitstelling van de Rijksrecherche zodanig gewijzigd dat grote 

cormptie-onderzoeken meer structureel onderdeel gaan uitmaken van de onderzoeken? 
• Wordt wel/niet de verbrokkelde kennis over corruptie bij de verschillende 

toezichthouders, BVD, bijzondere opsporingsdiensten, Divisie Recherche van het KLPD 
en Rijksrecherche gebundeld en veredeld? 

• Wordt wel/niet de bestaande afdeling integriteit bedrijfsleven van het Ministerie van 
Justitie verdubbeld? 

• Wordt wel/niet een forse financiele injectie gegeven aan het onderzoek naar corruptie? 
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• Wordt wel/niet financieel bijgedragen aan Transparency International door de overheid en 
het bedrijfsleven? 

• Worden wel/niet leerstoelen gefinancieerd, door de overheid en/of het bedrijfsleven, voor 
het onderwijs en onderzoek naar corruptie? 

7.3.11 Internationalisering 

Een van de belangrijke conclusies die kan worden getrokken is dat de toenemende 
intemationalisering nog betrekkelijk weinig structurele aandacht heeft binnen de verschillende 
publieke en private organisaties. Dit is opmerkelijk in het licht van een toenemende 
schaalvergroting van zowel het bestuur, maar zeker de markt. 

Uitgangspunt in het Europees recht (artikel 226 EG; inbreukprocedure) is dat de 
lidstaten het aanspreekpunt vormen voor de Europese instellingen, ook als het gaat om 
handelingen van decentrale overheden. De Europese regelgeving kan een sterk centraliserende 
tendens met zich brengen. Op zichzelf zou dit gegeven kunnen leiden tot een centralisatie in 
het binnenlands bestuur, omdat het rijk het instrumentarium van toezicht op decentrale 
overheden aanscherpt, teneinde de exteme verantwoordelijkheid jegens de Europese 
instellingen te kunnen waarmaken.' In de praktijk kan dit leiden tot de verdere versterking 
van het LRT, de voortschrijdende integratie van bijzondere opsporingsdiensten of de verdere 
versterking van het parket in Amsterdam in verband met de vervolging van financieel- 
economische criminaliteit. De blauwdruk voor deze ontwikkeling vinden we reeds in het 
regeringsstandpunt bijzondere opsporingsdiensten alsmede de reorganisaties als gevolg van 
de Integriteitsnota van 1997. 

Een tweede aspect betreft het rechtstreekse toezicht door Europese instellingen op 
nationale overheden of burgers. Op basis van de Frauderichtlijn, die betrekking heeft op de 
bescherming van de financiele belangen van de Europese Gemeenschap en fraudebestrijding, 
kan de Europese Commissie rechtstreeks controles uitoefenen op en bij bedrijven. Ook op het 
terrein van de staatssteun en de structuurfondsen heeft de Commissie de beschikking 
gekregen over specifieke controlebevoegdheden. In het komende decennium zal de positie 
van de Europese toezichthouders worden versterkt. Dit zal rechtstreeks politieel ingrijpen in 
de verschillende lidstaten tot gevolg hebben. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet binnen de verschillende toezichthouders een afdeling intemationalisering te 

worden opgericht? 
• Dient wel/niet veel meer geinvesteerd te worden door toezichthouders en 

opsporingsdiensten in het structureren van de informatiestromen met Europese en 
mondiale counteraparts? 

• Dient wel/niet te worden gestimuleerd dat liaisons van de NMA, de Opta, De 
Nederlandsche Bank, de STE worden gestationeerd bij de verschillende Europese 
counterparts? 

• Is het wel/niet wenselijk dat in Nederland een aparte afdeling intemationaal toezicht wordt 
opgericht binnen de overheid waar coordinatie en afstemming plaatsvindt van het 
intemationale beleid van de verschillende toezichthouders en opsporingsdiensten?; 

• Dient wel/niet een verdergaande integratie plaats te vinden van de Nederlandse 
recherchestructuur op landelijk niveau teneinde een aanspreekpunt te hebben voor 
intemationale samenwerking? 

156  idem 

I" idem 
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• Dient wel/niet op termijn te worden gestreefd naar integratie van de NMA en de Opta 
voor dezelfde reden? 

• Diem wel/niet op termijn een integratie plaats te vinden van de financiele toezichthouders 
gelijk het Britse voorbeeld? 

De liberalisering, intemationalisering en digitalisering zullen leiden tot vergelijkbare 
ontwikkelingen bij toezichthouders op de bank-, verzekerings- en beurswereld. De fusie van 
een aantal nationale beurzen (Euronext) bijvoorbeeld roept de vraag op naar de schakeling 
van het nationale toezicht naar het supranationale toezicht. Niet alleen is er sprake van een 
organisatorisch vraagstuk, maar met name van een informatiseringsvraagstuk. De bestaande 
geautomatiseerde handels- en toezichtssystemen zullen geleidelijk aan te worden 
geintegreerd. 

Het verdient aanbeveling de Internationale dimensie van ontwikkelingen in de 
toezichtsstructuren structured onderwerp van discussie te maken. De internationalisering van 
markten en de totstandkoming van multinationale bedrijfsstructuren door fusies en overnames 
verlopen sneller dan de (inter)nationale herstructurering van het toezicht. De nationale 
herstructurering van het toezicht op financiele instellingen bijvoorbeeld (Integriteitsnota, 
1997) lijkt al weer deels achter te lopen bij de internationalisering van beurzen. In 
internationaal verband is er sprake van overleg in IOSCO-verband, maar onduidelijk is of, en 
in hoeverre, er sprake is van toenemende internationale samenwerking. 

De private uitdagingen 
De interactie tussen het nationale en het multinationale niveau binnen het bedrijfsleven is 
evenzeer een probleem. De liberalisering en digitalisering werken een integratie van 
bedrijfsprocessen in de hand, maar de aandacht voor de preventie van financieel-economische 
criminaliteit op een multinationaal niveau lijkt daarbij achter te blijven. De Nederlandse bank-
en verzekeringswereld heeft het afgelopen decennium stevig geInvesteerd in preventie. Door 
de internationalisering en digitalisering, die leidt tot meer afstand tussen dader, criminele 
handeling en slachtoffer, is er sprake van een schaalvergroting in de financieel-economische 
criminaliteit. Fraude wordt per definitie intemationaler en anoniemer. 

De communicatie tussen het Verbond van Verzekeraars, die veel tijd en energie steekt in de 
preventie van verzekeringscriminaliteit, en de Nederlandse Vereniging van Banken, die ook 
een prominente rol speelt bij preventie, alsmede hun internationale tegenhangers staat nog in 
de kinderschoenen. Weliswaar bestaan beleidsmatige contacten, maar deze zijn ad hoc en 
incidenteel. Een bijkomend probleem is dat Nederland ver vooruit loopt in de ontwik1celing 
van fraudepreventie en daarmee met de verdere vormgeving en invulling van verantwoord 
ondernemen en 'corporate governance'. 

Dit credert een aantal problemen. In de eerste plaats betekenen Internationale fusies en 
overnames een zekere integratie in en met buitenlandse ondememingen. Deze kunnen minder 
ver zijn in de ontwikkeling van preventiesystemen. In de tweede plaats verschilt het 
normbesef van land tot land. Het in Nederland beleden financiele integriteitbeleid kan 
wezenlijk verschillen met de mores in een andere lidstaat, maar zeker in andere delen van de 
wereld. De internationalisering echter leidt tot de integratie van internationale bedrijven waar 
de normen wellicht anders liggen. In toenemende mate credert de internationale fusie- en 
ovemamegolf dan ook integriteitsrisico's. 

Dit maakt het in de toekomst noodzakelijk integratie te bewerkstelligen op 
beleidsniveau in de vorm van Internationale beroepsorganisaties. Die moeten normen, 
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preventiesystemen en fraude-informatiesystemen standaardiseren. Ook zal het in de toekomst 
noodzakelijk worden de huidige bedrijfsbeveiligings- en `compliance-stnicturen' te 
intemationaliseren. De grote Nederlandse banken hebben hier al een begin mee gemaakt. Zo 
bestaat de functie van 'Regional' of 'Global Compliance manager' bijvoorbeeld al bij een 
aantal van deze intemationaal opererende banken. Ook binnen andere multinationals zien we 
al intemationale communicatie en samenwerking op fraudegebied. Onderzoekers van 
bedrijfsbeveiligingsdiensten verrichten onderzoek bij buitenlandse vestigingen. Het is de 
verwachting dat deze functie ook binnen het bedrijfsleven steeds vaker multinationaal 
gecentraliseerd zal worden. 

Het verschil tussen de aandacht die wordt geschonken aan financieel-economische 
criminaliteit op nationaal niveau (bank- en verzekeringsfraude) door enerzijds de Nederlandse 
Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars en anderzijds vergelijkbare 
intemationale belangen- en beroepsverenigingen lijkt met de dag groter te worden. Het 
Verbond en nog meer de NVB onderhouden intemationale contacten, maar wisselen niet 
structureel kennis uit. De ontwikkeling van Europese standaarden voor de preventie van 
financieel-economische criminaliteit is ook nog ver weg. De aangegeven 
gelegenheidstructuren op met name het intemationale niveau in aanmerking genomen, is dit 
onwenselijk. Het verdient aanbeveling dat deze Nederlandse belangen- en 
beroepsverenigingen zich intensiever zullen richten op vergelijkbare intemationale structuren. 
De veiligheids- en 'compliance-afdelingen' zullen zich steeds meer dienen te richten op de 
intemationale dimensie van hun organisaties. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet een intemationaal secretariaat te worden opgericht binnen het Verbond van 

Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken? 

I . Dient wel/niet beleid te worden ontwikkeld voor de intemationalisering van de afdelingen 
bedrijfsbeveiliging van de multinationals? 

• Dient wel/niet krachtig te worden gestimuleerd dat de huidige verbrokkeling van 
veiligheidstructuren (audit, IT, veiligheidsafdelingen, compliance etc.) wordt geintegreerd 
in een integraal veiligheidsconcept en dito organisatiestructuur? 

7.3.12 Digitalisering 

Onderdeel van de overgang van de fysieke naar de virtuele wereld zijn de (on)mogelijkheden 
om in een digitale omgeving onderzoek te verrichten. In de nota `Wetgeving voor de 
elektronische snelweg' 1 " worden de volgende hoofdvragen opgeworpen: 

• in hoeverre is overheidsoptreden in de elektronische omgeving mogelijk en zinvol? 
• in welke gevallen is dit optreden wenselijk? 
• indien tot optreden wordt besloten, welk instrumentarium moet dan worden gehanteerd? 

De overheid kiest in de nota voor een terughoudende opstelling. Zij dient de verdere 
ontwiklceling van de informatiesamenleving wel zoveel mogelijk te stimuleren door zo 
gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen. Daarbij houdt de overheid de volgende taken: 

158  Tweede Kamer 1997-1998, 25880, nrs. 1-2. 
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• in de elektronische omgeving een aantal fundamentele normen en waarden van de 
democratische rechtsstaat waarborgen (grondrechten, rechtshandhaving en 
rechtszekerheid); 

• het elektronische, maatschappelijke verkeer faciliteren (bevordering marktwerking); 
• de betrouwbaarheid van het elektronisch verkeer (bevorderen en warborgen); 
• belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur wegnemen; 
• ondersteunende voorzieningen bieden; 
• elementaire voorzieningen garanderen die nodig zijn voor het maatschappelijk 

functioneren van burgers en bedrijven in een informatiesamenleving. 

Op dit moment (januari 2001) wordt langs verschillende wegen gewerkt aan de actualisering 
van de nota. Nederland is hier echter `slechts' een speler in het 'Global Village'. In 
belangrijke mate zijn wij afhankelijk geraakt van intemationale afspraken hierover. Deze 
intemationale samenwerking wordt gestructureerd door middel van de onderhandelingen over 
een `cybercrime-verdrag'. De landen van de Raad van Europa, en landen zoals Canada, de 
Verenigde Staten en Japan, willen in de toekomst sneller samenwerken bij het opsporen van 
`cybercrime'. Len van de voorstellen is om nationale contactpunten in te stellen die 24 uur per 
dag beschikbaar zijn om zo nodig binnen enkele minuten een verzoek om 
opsporingsassistentie van andere landen te beoordelen en, indien mogelijk, te verlenen. Elk 
land blijft exclusief bevoegd voor de opsporingsactiviteiten en opsporingsmethoden binnen 
haar rechtsmacht, terwijl intemetcriminaliteit effectief bestreden kan worden.'" 

Len verdrag is, volgens de minister van Justitie nodig, omdat opsporing en wetgeving 
nationaal zijn geregeld, terwijl een strafbaar feit in de virtuele ruimte al gauw een 
intemationaal karakter heeft. Dat betekent dat zich bij intemetdelicten vaak problemen 
voordoen over de toepasselijkheid van nationale wetgeving en de omvang van de 
bevoegdheid van nationale opsporingsinstanties. Daarbij speelt ook een rol dat het vinden van 
strafbaar materiaal, het volgen van sporen en het vaststellen van de identiteit van de daders 
bemoeilijkt worden door het vluchtige karakter van het intemet. In de onderhandelingen over 
het verdrag blijkt het — met uitzondering van bepalingen over kinderpomografie- niet 
mogelijk afspraken te maken over harmonisatie van strafrechtelijke bepalingen in de 
verschillende landen. De tradities in wetgeving van de verschillende landen lopen daartoe te 
veel uiteen. 

Wel lijkt zich overeenstemming af te tekenen over het handhaven van het principe dat 
strafrechtelijke onderzoeken en de bijbehorende opsporingsbevoegdheden niet 
grensoverschrijdend mogen worden gebruikt. Dat betekent dat voor onderzoeken met 
grensoverschrijdende aspecten, de medewerking van de betrokken landen in beginsel via een 
rechtshulpverzoek moet worden gevraagd. Het verdrag zal voorzien in een stelsel van snelle, 
eventueel voorlopige maatregelen die deze landen dan kunnen nemen. 
Bij opsporingsonderzoeken op en via intemet kan het echter ook voorkomen dat gegevens die 
niet voor het publiek bestemd zijn, onbedoeld via het net uit een ander land worden 
verzameld. In zo'n geval is het de vraag of dergelijke gegevens mogen worden gebruikt in een 
nationaal onderzoek. Sommige landen vinden dat dit mogelijk moet zijn, anderen vinden dat 
het land van herkomst een vetorecht moet hebben, voordat dergelijke gegevens kunnen 
worden gebruikt. Dan wel dat de rechter dergelijk bewijs als onrechtmatig verkregen ter zijde 
stelt. Dan heeft men wel de beschikking over gegevens, maar kan er juridisch niets mee. 
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Een andere opvatting is dat het land vanwaar de gegevens afkomstig zijn, zo snel mogelijk in 
te lichten. Nederland is voorstander van een vetorecht.' 

Bij het volgen van een spoor op Internet is het nodig de beschikking te hebben over 
gegevens betreffende het verkeer op het netwerk: dat wil zeggen gegevens over wie, waar, 
waarvandaan, met wie, wanneer, waarover en hoelang heeft gecommuniceerd. Het is de 
bedoeling dat het verdrag voorziet in een mogelijkheid dat providers die gegevens vastleggen, 
opdat deze later voor de opsporing kunnen worden gebruikt. Het verdrag zou erin moeten 
voorzien dat providers ook op verzoek van buitenlandse autoriteiten dergelijke gegevens 
vrijwillig vastleggen. Daarmee wordt het voor opsporingsinstanties mogelijk een 
Internetspoor', met medewerking van de betrokken providers, te reconstrueren. De gegevens 
die in het buitenland zijn vastgelegd, dienen daar via een gewoon rechtshulpverzoek te 
worden opgevraagd. 162 

Als een dergelijk verdrag wordt aangenomen en in de nationale wetgevingen wordt 
ingevoerd, zullen beheerders van niet-publieke netwerken waarschijnlijk verplicht worden 
mee te werken aan het aftappen van gegevens. Zij hoeven hun netwerk daar overigens niet 
technisch op voor te bereiden (zoals aanbieders van publieke netwerken). 
Tot slot zal er naar verwachting ook een aantal nieuwe materieel-strafrechtelijke bepalingen 
worden geIntroduceerd. Te denken valt daarbij aan een verbod op handel in wachtwoorden en 
toegangscodes en aan een verbod op het ter beschikking stellen, vervaardigen en verspreiden 
van voorzieningen die gemaakt zijn om de integriteit van informatiessystemen aan te tasten. 
Hieronder kan zowel hard- als software (bijvoorbeeld 'hackers-programma's') 

Onderdeel van de discussie over de overgang van de off naar de on line wereld dient ook de 
normeringsdiscussie te zijn. Politie en justitie moeten kunnen optreden tegen het kraken van 
computers of het verspreiden van kinderporno op het internet. Internationale samenwerking 
daarbij is onontbeerlijk. Dergelijke computercriminaliteit moet echter wel binnen de grenzen 
van onze rechtsstaat worden opgespoord. De Registratiekamer dringt er bij brief aan de Vaste 
Kamercommissie van Justitie op aan dat het cybercrime-verdrag, dat de Raad van Europa in 
voorbereiding heeft, die grenzen in acht neemt. 

De Registratiekamer wijst met name op de volgende aspecten: 

• voorkomen moet worden dat de samenwerking van de Nederlandse politie en Justitie met 
instanties in binnen- en buitenland leidt tot het verruimen van bevoegdheden voor 
bijvoorbeeld het onderscheppen van internetverkeer en daarmee tot het verlagen van het 
Nederlandse niveau van bescherming van grondrechten; 

• samenwerking met beheerders van private en openbare netwerken moet berusten op 
duidelijke wettelijke verplichtingen in plaats van op moeilijk controleerbare vrijwillige 
medewerking; 

• bestaande opsporingsbevoegdheden dienen niet zonder aantoonbare noodzaak te worden 
uitgebreid. 

7.3.13 Informatiehuishouding 

161  idem 
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Digitalisering heeft een groot aantal fundamentele veranderingen tot gevolg in de wijze 
waarop publieke en private toezichthouders informatie verzamelen . De belangrijkste trends 
zijn de toenemende integratie van nieuwe technologieen ('technical intelligence') en de 
toenemende integratie van open bronnen ('open source intelligence'). In het komend 
decennium zullen tekst, data, stem, foto's en video in technisch opzicht geintegreerd raken. 

Bovendien zullen de communicatietechnieken steeds handzamer en mobieler worden. 
Er zijn ontwikkelingen gaande in de biometrie waardoor gezichtsherkenning, irisherkenning, 
vingerafdrukherkenning en stemherkenning binnen handbereik komen. Er zijn volgmethoden 
in ontwikkeling, die inhouden dat micro-satelliettechnologieen worden toegepast om personen 
of goederen te volgen. Transportbedrijven maken reeds gebruik van satellieten om hun 
vrachtwagens te volgen. Deze technieken worden ook gebruikt voor elektronisch huisarrest. 
De verwachting is dat met name in de forensische criminalistiek zich belangrijke 
ontwikkelingen zullen voordoen. De integratie van biologische, chemische en fysieke 
detectietechnieken zal steeds meer en steeds intensiever verlopen. 

Deze technologische ontwikkelingen vinden verspreid plaats binnen verschillende 
wetenschappelijke domeinen, maar zullen in het komend decennium worden gantegreerd en 
gekoppeld aan datasystemen. De belangrijkste trend is in dit opzicht de invoering van 
dataminingtechnieken waardoor veelsoortige informatie kan worden gekoppeld. Deze 
ontwikkeling wordt ondersteund door software die het mogelijk maakt grote hoeveelheden 
informatie door te lichten op ongebruikelijke transacties, onregelmatigheden in de 
administratie, afwijkend bestedingsgedrag en dergelijke. Neurale netwerktechnologieen, 
'intelligent agents' en kunstmatige intelligentie zien we nu al vaker, maar het is te verwachten 
dat deze technologie een grote vlucht zal nemen. 

De grote vraag is hoe deze nieuwe technologieen worden ingebracht in de bestaande 
informatiehuishouding van publieke en private toezichthouders. In de publieke opsporing 
bijvoorbeeld worden veel tijd en energie gestoken in het uitluisteren van telefoontaps. Dat kan 
door stemherkenning aanmerkelijk doelmatiger gedaan worden. Een andere vraag is of binnen 
de bestaande informatiesystemen niet veel meer gebruikgemaakt moet worden van open 
bronnen. Met name de toezichthouders op het financieel-economisch domein (NMA, STE, 
Verzekeringskamer en dergelijke) kunnen uit open bronnen zeer veel informatie halen over 
voorgenomen transacties, fusies, marktontwikkelingen, bedrijven en bestuurders. Dit gebeurt 
overigens al, maar het is de vraag of dit niet veeleer structured kan gebeuren. 

In het bedrijfsleven worden concepten als 'business and corporate intelligence' 
ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat speciale functionarissen, of gehele afdelingen, 
structured relevante media, vakbladen, wetenschappelijke publicaties en dergelijke scannen 
op relevante informatie. Ook dit proces wordt ondersteund door speciaal geschreven software 
waardoor grote hoeveelheden informatie automatisch wordt geanalyseerd. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet een multidisciplinaire werkgroep te worden samengesteld om een visie te 

ontwikkelen op de informatiehuishouding in 2010? 
• Dient wel/niet een evaluatiestudie te worden uitgevoerd over het 

informatiehuishoudingbeleid van de afgelopen twintig jaar? 
• Dient wel/niet actief te worden bevorderd dat openbronnen meer structured worden 

aangeboord? 

7.3.14 Informatiebeveiliging 
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Een van de meest wrange constateringen is dat (inter)nationaal de aandacht voor 
informatiebeveiliging onderontwikkeld is. In het licht van de toenemende digitalisering levert 
dit een belangrijke gelegenheidstructuur voor financieel-economische criminaliteit. Het 
verdient aanbeveling informatiebeveiliging veel hoger op de publieke en private agenda te 
zetten. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient het bestaande informatiebeveiligingsbeleid wel/niet krachtig te worden 

gestimuleerd/ 
• Dient de invoering van encryptietechnieken wel/niet te worden gestimuleerd? 
• Dienen wel/niet nadere afspraken te worden gemaakt tussen overheidsdiensten en 

ondernemingen over de veiligheid van nieuwe produkten en nieuwe vormen van 
dienstverlening? 

7.3.15 'Controlitus' - Privacy 

Binnen de publieke en private sector tekent zich een sterke opmars van toezicht af. Het 
toezicht op de financiele wereld is geherstructureerd. Nieuwe organisaties verschijnen op het 
toezichttoneel (NMA, OPTA, Voedselautoriteit) en nieuwe wet- en regelgeving wordt 
gentroduceerd voor de opsporing, binnenkort ook in de virtuele wereld. Rosenthal 
introduceerde in dit verband reeds de term `controlitus'. 164 Niet voor niets een verwijzing naar 
een ziekte. Hoe ver kan en mag de maatschappelijke en bedrijfsmatige hang naar transparantie 
gaan? Er bestaat immers — een welhaast ziekelijk - groot maatschappelijk verlangen naar 
toezicht en gezag. De institutionalisering en juridisering van dit verlangen naar toezicht en 
gezag wordt ondersteund met de technologische mogelijkheden die de digitalisering bieden. 
Volgens de Registratiekamer staan we nog maar aan de vooravond van een datamining-
revolutie. Het virus dat deze `controlitis' veroorzaakt, waart inmiddels ook rond in de private 
sector. De roep om extra toezicht in de publieke sector heeft immers ook de private sector 
bereikt, die daar soepel op inspeelt. 

De institutionele groei gaat ook binnen de private sector gepaard met de ondersteuning 
van het verlangen naar toezicht met de introductie van dataminingtechnieken, artificial 
intelligence en de vergaring van business intelligence met behulp van netwerken en software 
op een ongekende schaal. En ook hier staan we wellicht pas aan de vooravond van een 
revolutie. 

Tontrolitis' leidt tot de ontwikkeling van ideeen om steeds geavanceerder opspoor- en 
volgtechnieken toe te passen. En geleidelijk gebeurt dit ook. In de discussie over techniek en 
sociale controle wordt de term 'function creep' gebruikt: de technologie wordt voor een 
specifiek doel gentroduceerd, maar sluipenderwijs — dit met de rechtvaardiging we hebben 
het toch al' — wordt het instrumentarium ook voor andere doeleinden gebruikt.' Zo wordt nu 
al gesproken over DNA als ondersteuning van de opsporing, terwijl het bekend is dat DNA-
databanken in de toekomst ook voor geheel andere controledoeleinden gebruikt kunnen 
worden. 

Het streven naar veiligheid mag niet tot elke prijs, aldus Kuitenbrouwer.' De privacy 
van de burger is in het geding. Het kabinet heeft in het kader van het Integraal 
Veiligheidsplan een `technologieverkenning' laten uitvoeren. Volgens Kuitenbrouwer is hier 
sprake van een `karikaturaal beeld' van de technologische toekomst. Er worden namelijk 

164 
Lange, R.. de en J. F. van Wijnen, 'Het nieuwe gezag van Nederland', in: Vrij Nederland, 23 december 2000. 

165  Kuitenbrouwer, F., `Streven naar veiligheid mag niet tot elke prijs', in: NRC 21 oktober 2000 
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lower instrumentele doeleinden beschreven: 'eugenetica, brainmachines, agressiedempende 
hapjes en drankjes en zelfs een `gewetenspir om (potentiele) daders een steuntje in de rug te 
geven'. Kuitenbrouwer mist node de rechts- en privacybeschermende dimensie. 

Privacy zal het komend decennium een centraal thema zijn. Het verdient aanbeveling 
dit dilemma nog sterker te betrekken in de toekomstige ontwikkelingen aangaande de 
preventie en repressie van (financieel-economische) criminaliteit. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Diem wel/niet een maatschappelijk debat te worden gestart over de grenzen van 

`controlitus'? 
• Dient wel/niet meer aandacht te worden besteed aan de rechts- en privacybeschermende 

dimensie van de 'war on crime" te worden besteed? 
• Dient wel/niet een ambtenaar (op roulatiebasis om collusie te voorkomen) van de 

Registratiekamer te worden gedetacheerd bij relevante beleidsdepartementen, 
opsporingsinstanties en private veiligheidsdiensten? 

7.3.16 Beheersing van de techniek 

Technologische revoluties in de IT staan niet op zichzelf, maar raken vervlochten met 
technologische revoluties in de biogenetica, de schei- en natuurkunde, DNA-onderzoek en de 
biologie (biometrie). De optisch lezende computer zal geen elektronen meer gebruiken voor 
het verzenden van data, maar fotonen. Hierdoor wordt elektriciteit overbodig en worden data 
met laserstralen verzonden. De DNA computer zal de dubbele DNA-structuur gaan gebruiken 
als een biologische computertape. Ten slotte zal de quantumcomputer de ultieme 
miniaturisering in zich dragen. De meest complexe berekeningen zullen dan door ongelofelijk 
kleine computers worden gemaakt.' 

Nu al, maar in de nabije toekomst steeds meer, worden computers gekoppeld aan audio- en 
videoapparatuur. Daardoor kunnen data worden verrijkt met beeld en geluid. Nu al is software 
in ontwikkeling om via videosystemen gezichten in een massa te herkennen, of geuren op te 
vangen en deze te analyseren aan de hand van data uit verschillende systemen. Kemwoorden 
voor deze ontwikkelingen zijn: versnelling en toenemende integrering van technieken. 
Technologische revoluties worden ingepast in bestaande toezichts- en handhavingsstructuren 
binnen zowel de publieke als de private sector. Maar hoe? Met welke snelheid? En, welke 
controle is erop mogelijk. 

Een van de centrale probleemstellingen in de ICT-wereld, geformuleerd vanuit een 
juridisch perspectief, is hoe rechtmatig een beslissing is van een 'intelligent agent', te weten 
een zoekmachine die zodanig is geprogrammeerd dat zij zelf beslist over welke 
informatiesystemen zij zal tatrouilleren'. Trouwens, in steeds meer organisatorische 
processen worden `zelfbeslissende systemen' ingevoerd. Door het volume van handelingen en 
de complexiteit ervan nemen computers aldus `menselijke' beslissingen. Maar hoe komt die 
keuze tot stand? Hoe rechtmatig is deze keuze? Hoe betrouwbaar? 

Auteurs als Kurtzweil (The Age of the Spiritual Machine), Moravac (Robot Mere 
Machine to Transcendant Mind), Gerschenfeld (When Things Start to Think) voorspellen dat 
het menselijk brein het over niet al te lange tijd zal afleggen tegen de intelligentie van de 
computer. De mens zal verdreven worden door wat hij zelf heeft voortgebracht. De mythe van 
de Golem of het verhaal over dr. Frankensteins schepping zullen werkelijkheid worden. De 
mens heeft zich overbodig gemaakt. De menselijke intelligentie krijgt een concurrent in de 

Ita  Kaku, M., 'What will replace Silicon?', in: Time, june 19 2000. Visions 21 Special Issue. The Future of Technology. 
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'spiritual machine', de computer die alles sneller, eerder, nauwkeuriger en grondiger kan dan 
de mens. De 'Herrschafe van de geest over de materie is dan voorbij; systemen zijn 
zelfregulerend, informatie heeft haar eigen wetten en de machines hebben meer-dan-menselijk 
vemuft gekregen.'" 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet een brede maatschappelijke discussie plaats te vinden over biogenetica, 

technologische toepassingen in surveillancetechnieken en datamining? 

7.3.17 Normering 

Als gevolg van de liberalisering verandert de verhouding tussen staat en markt. Onderdeel van 
het liberaliseringsproces is de privatisering van veiligheid. Op de veiligheidsmarkt is ook een 
onderzoeksmarkt ontstaan. Onderzoek kan inbreuken op de persoonlijke levenssfeer met zich 
brengen. In een rechtsstaat dient controle te worden uitgevoerd op de rechtmatigheid van de 
opsporing binnen zowel de publieke als de private sector. Privatisering van de opsporing is 
dan ook naar de mening van Buruma 'een van de grote vraagstukken van de komende tien 
jaar'. Buruma problematiseert de 'brain-drain' van politie naar de particuliere 
veiligheidsindustrie (detective- en beveiligingsbureaus, forensische accountantskantoren, 
interne diensten bij banken). 

Maar privatisering van de opsporing 'is ronduit gevaarlijk zodra voor die particulieren minder 
strenge regels gelden dan voor de politie.' Welke regels gelden wel of niet voor de private 
opsporing? De particuliere onderzoeker of de private forensisch deskundige functioneert 
immers niet binnen de het strafvorderlijke regime van de publieke opsporingsambtenaar. Het 
handelen vereist geen bevoegdheid; het staat eenieder vrij te doen wat hij wil, zolang zijn 
gedrag niet in strijd komt met de wet of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. 
Het particuliere onderzoek wordt dan ook uitgevoerd binnen de context van het civiele recht. 
Het moment waarop de private onderzoeker in actie komt, is veelal niet het moment waarop 
er volgens artikel 27 Wetboek van Strafvordering sprake is van een 'verdachte'. Het civiele 
recht ontbeert een `spoorboekje' voor de opsporing en vervolging van vermeende 
onregelmatigheden.'" 

Het verdient aanbeveling het normeringsdilemma de komende jaren hoog op de 
politieke agenda te plaatsen. Onderdeel van de normeringsdiscussie is de uitwisseling van 
informatie tussen publieke en private partijen. Minister van Justitie Korthals sprak zijn zorg al 
uit over de informatie-uitwisseling: 'Er is in een groot aantal situaties behoefte aan 
uitwisseling van informatie. Maar op dat terrein ligt ook een aantal knelpunten. Denk 
bijvoorbeeld aan de bruikbaarheid van gegevens uit particulier onderzoek voor strafrechtelijk 
opsporingsonderzoek. Daartegenover staat het knelpunt van verstrekking van gegevens uit 
strafrechtelijk onderzoek aan bijvoorbeeld verzekeraars. Ook de feedback uit 
opsporingsonderzoek met behulp van gegevens van geldinstellingen (MOT) is een knelpunt.' 

Op 9 september 1999 presenteerden de Raad van Hoofdcommissarissen en de 
Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) de notitie 'En toen?'. Deze notitie 
gaat over de toenemende publiek-private samenwerking in met name de opsporing. Een deel 
van deze samenwerking is niet of onvoldoende geregeld: `naar huidig inzicht vraagt dit om 
verankering in nadere kaderstelling van overheidswege, waarin beperkte regeling leidt tot 

' 68  Peeters, C., `Weg met de mens, leve de hybride', in Vrif Nederland 21 oktober 2000. 
169  Buruma, Y., `Privatisering van het Openbaar Ministerie', in: Hoogenboom, A.B., R.N.J. Kamerling, J.G. Kuijl, M. Pheijffer en C.D. 
Schaap Privatisering van toezicht en opsporing. Den Haag 2000. Dit hoofdstuk is ook verschenen in het Nederlands Juristenblad , jaargang 
74, 12 november 1999. 
170  Schaap, C.D., Forensische expertise op financieel terrein (oratie). Leiden 2000. 
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bevestiging dan wel een verbod van de huidige praktijksituatie.' Deze schemergebieden 
('grey policing') zijn een problematisch element van de aangegeven ontwikkelingen op de 
veiligheidsmarkt en de toenemende publiek-private samenwerking. Naast informatie-
uitwisseling speelt ook het vraagstuk van de `versmelting' van onderzoekmethodieken: de 
publieke opsporingsfunctionaris kan een beroep doen op private sector om datgeen te doen 
wat hij zelf niet kan of mag, zoals het gebruik van sommige surveillancetechnieken of een 
infiltratie-operatie ('uitbesteding van het vieze werk'). 

In 1997 sprak de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) haar 
bezorgdheid over de informele samenwerking uit in de publicatie tekken of verstrek1cen'. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet een `spoorboekje' te worden ontwikkeld voor de private opsporing? 
• Beschouwen we de privatisering wel/niet als een randverschijnsel, of trekken we 

consequenties in termen van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht? 
Zo ja, wat dan en door wie? 

7.3.18 Kennisin frastructuur 

De vooruitgang kenmerkt zich volgens 19e-ecuwse sociologische inzichten door een 
toenemende specialisatie. De complexiteit van maatschappelijke processen werkt per definitie 
een complexere arbeidsverdeling in de hand. Door de liberalisering, internationalisering en 
digitalisering van de 21 e  eeuw wordt dit proces van specialisering versneld. Binnen de 
overheid en het bedrijfsleven zien we dit terug. Het resultaat is een verbrokkeling tot zeer 
gespecialiseerde kennis binnen steeds kleinere specialismen. Dit heeft ook zijn consequenties 
voor de publieke en private toezichthouders. In de wereld van de publieke toezichthouders 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen politie en Justitie, de bijzondere 
opsporingsdiensten, de financiele toezichthouders (STE, Verzekeringskamer, De 
Nederlansche Bank) en overige toezichthouders, zoals NMA, OPTA, Registratiekamer en 
bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer. 

Het kennis- en ervaringsniveau van de onderscheidene toezichthouders kenmerkt zich 
door grote verschillen. Dit heeft natuurlijk te maken met de verschillen in taakstelling en 
verantwoordelijkheden. Het resultaat is een toenemende specialisatie op zeer specifieke 
kennisdomeinen. 

De financiele toezichthouders zijn zich hiervan bewust en hebben tegen de achtergrond van de 
grensvervaging tussen financiele instellingen (conglomeraten) en financiele producten (de 
integratie van bank-, verzekerings- en beleggingsproducten) de Raad voor het Financiele 
Toezicht opgericht. Dit orgaan beoogt de afstemming te bewerkstelligen tussen de 
specialistische kennis van de STE, De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer. Ook is 
in het kader van de Integriteitsnota het Financieel Expertise Centrum (FEC) opgericht. 

De toenemende specialisatie zal in de toekomst de vraag naar samenwerking en zelfs 
integratie doen toenemen. In Groot-Brittannie zijn de verschillende financiele toezichthouders 
volledig geintegreerd in 66n orgaan. Dezelfde ontwikkeling doet zich voor op het domein van 
de bijzondere opsporingsdiensten. Onlangs is een reorganisatie daarvan voorgesteld. Deze zal 
leiden tot de vorming van vier grote bijzondere opsporingsdiensten op specifieke financieel-
economische domeinen. De integratie van de ECD en de FIOD liep reeds vooruit op dit 
proces van centralisering. 

De toenemende specialisatie speelt ook een rol binnen het bedrijfsleven. Aanvankelijk was de 
veiligheids- en beveiligingsfunctie binnen de onderneming het exclusieve domein van de 
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bedrijfsbeveiligingsdienst. In Nederland zijn daar ruim driehonderd van. De aandacht voor 
fraude en witwassen, en meer recent het vraagstuk van de (financiele) integriteit, heeft geleid 
tot de opwaardering of oprichting van gespecialiseerde afdelingen en functionarissen. De 
verantwoordelijkheid voor de preventie van financieel-economische criminaliteit wordt hoe 
langer hoe meer opgedragen aan of toegeschoven naar andere afdelingen. De afdeling Internal 
Audit krijgt een grotere rol bij de beoordeling van integriteitaspecten, de IT-afdeling krijgt 
een zwaardere stem ten aanzien van beveiligingsaspecten van informatiesystemen dan 
stafafdelingen. Afdelingen Personeelszaken en Juridische Zaken krijgen steeds meer invloed 
op de werving van nieuw personeel (antecedentenonderzoek, integriteitsinterviews, dilemma-
onderzoek). Marketingafdelingen krijgen een grotere rol bij 'due diligence onderzoeken' en 
ten slotte wordt er meer recent op grote schaal genvesteerd in 'compliance-afdelingen' en het 
opleiden, aanstellen en begeleiden van 'compliance officers'. 
Binnen deze afdelingen is sprake van een toenemende specialisatie op steeds specifieker 
deelterreinen. Ook hier speelt het vraagstuk van de integratie van kennis en wellicht de 
noodzaak aan integratie. 

De Working Group on Science, Crime Prevention and Law Enforcement (Australie) beveelt 
aan om: 
• de rechtshandhaving te integreren in de wetenschappelijke gemeenschap structureel te 

verbeteren. De dominante cultuur binnen de rechtshandhaving waarin wetenschappers als 
`curieus' en `ondergeschikt worden gezien' aan de bestrijding van criminaliteit, moet 
worden doorbroken; 

• een 'High Level' Wetenschap en Technologie Beleidsgroep voor de integratie van 
wetenschappelijke kennis in te stellen en; 

• mechanismen en structuren te identificeren teneinde bedrijfsleven en onderzoeksinstituten 
te laten participeren in de ontwikkeling en de productie van nieuwe, en betaalbare, 
technologieen voor de rechtshandhaving. 

Dit Australische voorstel verdient navolging in Nederland. Zes integratievelden kunnen 
worden benoemd: 
• toezicht en natuurwetenschappen (chemie, elektronica, optische kennis en 

analysetechnieken); 
• toezicht en biologie/medicijnen (forensische pathologie, geneeskunde, biochemie en 

DNA-analyse); 
• toezicht en informatica/wiskunde (software voor risicoanalyses, profiling, modelbouw, 

kunstmatige intelligentie en data mining); 
• toezicht en accountancy (forensische accountancy, (bedrijfs)economie); 
• toezicht en corporate criminology (organisatiecriminaliteit, witteboordencriminaliteit, 

corruptie en wat dies meer zij); 
• toezicht en filosofie/amusementsindustrie. 

Publiek-private kennisinfrastructuur 
Naast de eerdergenoemde hybride-organisatie, die voornamelijk een beleidsmatige —(en soms 
operationele functie) vervult, bestaan in de Verenigde Staten onafhankelijke instituten voor 
onderzoek van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. De publieke 
en private sector werken hierin samen. De instituten verrichten (toegepast) wetenschappelijk 
onderzoek, informeren publieke en private instellingen over trends en ontwikkelingen en 
hebben een belangrijke publieksvoorlichtende functie. De instituten hebben webpagina's 
waarop belanghebbenden worden genformeerd. Ook is het in een aantal gevallen mogelijk 
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om informatie over fraude te melden. Het verdient aanbeveling om in de nabije toekomst 
dergelijke instituten op te richten in Nederland. 

Voorbeelden in de Verenigde Staten zijn: 

• Internet Fraud Complaint Center; 
• Fraud Defense Network; 
• National Association of Credit Management Loss Prevention Department; 
• ICC Commercial Crime Services; 
• World Intellectual Property Office; 
• National Infrastructure Protection Center; 
• Coalition against Insurance Fraud; 
• National Fraud Information Center; 
• Medicare Fraud and Abuse; 
• Fraud Watch. 

Daamaast bestaan er publieke instituten waar onderwijs worth gegeven en onderzoek wordt 
verricht op het terrein van financieel-economische criminaliteit. In deze instituten zien we 
publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van programma's, de inzet van docenten 
en gezamenlijke publicaties. 
Voorbeelden zijn: 

• Economic Crime Program van de Royal Canadian Mounted Police; 
• National White Collar Crime Center van de FBI. 

In de klassieke betekenis van het woord dilemma: 
• Dient wel/niet een Dutch Institute for Economic Crime te worden opgericht waar publiek-

private lcrachten worden gebundeld? 
• Verdient het wel/niet aanbeveling om een een Dutch ICT Institute op te richten waar 

publiek en private krachten worden gebundeld? 
• Wordt wel/niet fundamenteel geinvesteerd in de onderzoek naar en onderwijs van 

financieel-economische criminaliteit? 

7.4 	Tenslotte 

De scenariostudie 't Neemt toe, men weet niet hoe zal door het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing worden gebruikt om meer structureel de discussie over de toekomst 
van (financieel-economische) criminaliteit te stimuleren. Dit zal gebeuren door de instelling 
van een werkgroep l'oekomstmonitoring'; de verspreiding van een brochure van de 
scneraiostudie; de verspreiding van de oorspronkelijke studie en de organisatie van 
themadagen. 't Neemt toe, men weet niet hoe zal tevens door een twaalftal wetenschappers, 
praktijkfunctionarissen uit de publieke en private sector, politici en kunstenaars van 
commentaar worden voorzien. Hun bijdragen zullen opnieuw worden gebundeld. Door deze 
vervolgactiviteiten kunnen verschillende luiken naar de toekomst verder worden geopend. 
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