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Samenvatting   

De scenariostudie is gebaseerd op een literatuurstudie, zeven expertmeetings en 25 interviews met 
individuele functionarissen uit de financiële sector. Na een uiteenzetting over het begrip financieel-
economische criminaliteit volgt een beschrijving van een drietal dominante maatschappelijke 
ontwikkelingen, te weten liberalisering, internationalisering en digitalisering. Daarna worden de 
mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen geschetst voor de aard en omvang van financieel-
economische criminaliteit en worden de (mogelijke) consequenties voor het toezicht en de handhaving 
doorgenomen. 
In hoofdstuk 6 wordt de verzamelde kennis omgezet in twee scenario' s. Met opzet heeft de 
onderzoeker daarbij gekozen voor twee uitersten. In het 'worst-case' scenario heeft de staat zich 
onvoldoende aangepast aan de maatschappelijke veranderingen en heeft zij haar greep op de aanpak 
van financieel-economische criminaliteit verloren. De relatie tussen overheid en bedrijfsleven wordt in 
dit scenario gekenmerkt door wantrouwen en distantie.  
In het door de onderzoeker als 'corporate governance' aangeduide scenario daarentegen bestaat een 
verregaande samenwerking tussen de staat en het bedrijfsleven. De staat heeft zich in dit scenario 
wel degelijk aan de maatschappelijke ontwikkelingen aangepast en in het bedrijfsleven maakt 
maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote bloei door. 
In de sociale werkelijkheid zullen elementen uit beide scenario' s te herkennen zijn. Op verzoek van 
de begeleidingscommissie is daarom een zevende hoofdstuk aan het rapport toegevoegd. Hierin is 
een aantal strategische beleidsdilemma' s geschetst, die zich kunnen manifesteren tegen de 
achtergrond van de aangehaalde maatschappelijke ontwikkelingen. 
De belangrijkste resultaten en conclusies zijn: 

• De verschillende publieke en private organisaties zijn in relatie tot de aanpak van financieel-
economische criminaliteit nog te sterk nationaal georiënteerd.  

• Diverse nieuwe vormen van publiek-private samenwerking zijn enerzijds een passend 
antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar vergroten anderzijds de druk op 
publieke functionarissen, in die zin dat zij mogelijkerwijs ontvankelijker worden voor 
beïnvloeding vanuit het bedrijfsleven.  

• De geschetste maatschappelijke ontwikkelingen - liberalisering, internationalisering en 
digitalisering - leiden tot een verregaande vorm van specialisering en verbrokkeling van 
kennis, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.  

• Als gevolg van de drie geschetste ontwikkelingen zal de gelegenheid tot het plegen van 
financieel-economische criminaliteit sterk toenemen. Tegenover dit 'zekere' toekomstgegeven 
staat een grote onzekerheid: hoe kan voorkomen worden dat individuele burgers en 
organisaties op grote schaal van de geboden gelegenheden gebruik maken? Ongetwijfeld 
zullen allerlei nieuwe vormen van verticaal en horizontaal toezicht het licht zien. Daarnaast 
profiteren toezichthouders, opsporingsinstanties (maar aan de andere kant ook het criminele 
milieu) van de in rap tempo uitdijende technologische mogelijkheden. De spanning tussen het 
streven naar meer veiligheid enerzijds en de bescherming van privacy van burgers anderzijds 
neemt toe. 

De verdergaande ontwikkeling in de richting van private opsporing kan op gespannen voet komen te 
staan met de transparantie en rechtmatigheid van de opsporing. 


