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Ten geleide 

Dit interimrapport is geschreven ten einde een beeld te geven 

van de voortgang van het in 1982 aangevangen frauderegistratieproject. 

Het is een verslag waarin de ontwikkeling van het registratie-instru-

ment wordt weergegeven en waarin de bevindingen van een beperkte pe-

riode van proefdraaien warden beschreven. De beperkingen van deze 

proef stralen vanzelfsprekend oak uit naar de bevindingen ervan. 

In de eerste plaats waren de uitgangspunten van de deelnemende dien-

sten nog niet gelijk, waardoor het bestand niet homogeen was, met 

alle gevolgen voor de generaliseerbaarheid van dien. 

In de tweeds plaats was het bestand betrekkelijk klein. 

En in de derde pleats zijn er op het gebied van de fraudebestrij-

ding thans ontwikkelingen gaande, die ten tijde van het schrijven 

van het rapport onbekend waren. Hierdoor zijn sommige kritiekpunten 

achterhaald. 

De lezer zij dus gewaarschuwd voor het maken van te verstrekkende 

gevolgtrekkingen. Dit neemt niet weg, dat dit rapport een eerste cij-

fermatige aanzet geeft van de aanpak van de uitkeringsfraude. 



VOORWOORD 

Na vale nuttige commentaren van verschillende leden 
van de begeleidingscommissie te hebben ontvangen, heb ik 
de navalgende definitieve versie van het interimrapport 
over de uitkeringsfraude geschreven. Dit verslag is 
hoofdzakelijk gebaseerd op het subbestand, bestaande uit 
alle in 1983 ter kennis gekomen gevallen van verL 
moedelijke fraud°. Eerder ter kennis g2komen gevallen 

van fraude zijn bier buiten beschouwing gelaten. 
De schoning van het bestand en de verwerking der data 

zijn verzorgd door J.J.A. Essers, medewerker WODC. 
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INLEIDING 

Naar 	aanleiding 	van 	kamervragen 	bij 	de 
justitiebegroting voor 1982 over de aard en de omvang van 
de ter kennis gekomen gevallen van fraude in Nederland, 

ward besloten om doze aan de politie en/of bijzondere op-
sporingsambtenaren bekend geworden feiten te 
registreren. De Minister van Justitie verzocht het We-

tenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) 
en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ge-
zamenlijk eon frauderegistratieproject op to zetten. Na 
uitvoerig vooroverleg met de politie en bijzondere op-
sporingsdiensten werden registratieformulieren 
ontwikkeld die in 1983 bij wijze van proof op eon aantal 
nog nader to noemen diensten ingevoerd werden. De formu-

lieren hebben betrekking op: 

— uitkeringsfraude; 
— ondernemersfraude, voorzover bekend geworden bij de 

FIOD; 
— en de moor "klassieke fraude zoals flessetrekkerij, 

oplichting, zwendel on bedrog. 

Besloten werd met de ontwikkelde formulieren eon half 

jaar proof to draaien am na to gaan of doze technisch 
voldeden, dat wil zeggen bij de invulling geen problemen 
gaven. Door organisatorische problemen van uiteenlopende 
aard bleek het niet mogelijk om de proof op alle gebieden 
van fraude tegelijkertijd vat; start te laten gaan. Op het 

gebied van de uitkeringsfraude bleken or de minste pro-

blemen to liggen, zodat besloten word daarmee op 1 maart 
1983 eon aanvang to maken. Aangezien de andere delen van 
het project pas later van start gingen (de ondernemers-

fraude pas op 1 december 1983) leek het de voor dit 
project ingestelde begeleidingscommissie niet juist met 
de verslaggeving van dit onderdeel van het project to 
wachten totdat de gehele proof was afgerond. In het 
onderstaande treft men dan oak alleen eon verslag ten 
aanzien van de uitkeringsfraude aan. 
Dit verslag dient de volgende doelen: 
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- inzicht gaven in het varloop van de proof, hat ga-

bruik van de formulieren on de eventueel gerezen pro-

blemen bij hat gebruik ervan; 

- inzicht geven in de gedurende doze proof verkregen 
bevindingen betreffende de ter kennis gekomen gavel-

ion van frauds; 
- aanbevelingen to doen ten aanzian van eon mogelijke 

bestendiging on uitbreiding van de registratie, 

voorzover doze de uitkeringsfraudo betreft. 

Dit verslag is als valet opgebouwd. Allareerst zal de 

invoering on hat verloop van de proof warden weargageven. 

Aensluitend daarop zal nader warden ingegaan op amigo 
methodologische kanttekeningen die ten aanzien van de 
verkregen bevindingen en mogalijka gevolgtrekkingen go-

maakt dienen to warden. Tot slot zal het bijgestelde 
registratie-instrument warden gepresenteerd on zal de 

vardere opzet van het project betreffende de uitkerings-
frauda warden besproken. 

Doze inleiding kan vanzelfsprekend niet volledig zijn 

zondar eon woord van dank aan de opsporingsambtenaren van 
de dealnemende sociale diensten, de chefs buitendienst 

van de districtskantoren van het GAK. het Sociaal Fonds 
Bouwnijvarheid (SFS). de officieren van justitia on par-

ketsecratarissen die door hun gemotivaerde inzet dit 

Project mogelijk hebben gemaakt. 



1 DE ONTUIKKELING EN UITVOERING VAN DE PROEF 

1.1 Net ontwerpen van het registratieforrulier 

Het ontwerpen en vormgeven van het fraudereOstratie-
formulier is geen aangelegenheid van de 'tekentafel' ge-
weest. Het eerste kladformulier is met 
opsporingsambtenaren en officieren van justitie doorge-
sproken en verscheidene malen bijgesteld. Daarna is het 
ontwikkelde formulier enige maanden op het parket Den 

Haag op zijn bruikbaarheid beproefd (oktober-december 
1982). Op grond van de hierin opgedane ervaringen is het 
formulier nogmaals aangepast, waarna begin 19E3 de 
Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) Den Haag met deze 

versie enige maanden proefdraaide. Dit leidde weer tot 

enige bijstellingen. Hierna is het formulier in overleg 
met de begeleidingscommissie en met de betrokken uit-
voeringsorganen definitief werd vastgesteld. Hoewel het 
formulier dus niet op basis van men dossieronderzoek is 
ontwikkeld, is bij het opstellen ervan zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de praktijkervaring van de func-
tionarissen van de uitvoeringsorganen. Uiteindelijk ging 
het er immers om dat er een voor daze functionarissen 
hanteerbaar formulier ingevoerd zou worden dat in de 

eerste plaats voldeed aan de eis van eenvoud en ondubbel-
zinnigheid. Zoals zal blijken kon over de laatste eis 
-ondubbelzinnigheid- in het stadium van ontwerpen en 
invoeren nog weinig worden gezegd. Ten aanzien van de 
eenvoud en hanteerbaarheid waren de wensen en aan-
wijzingen van do uitvoerders vaak van doorslaggevende 

betekenis. Uit het bovenstaande mag overigens niet 
worden afgeleid dat de in het formulier gevraagde infor-

matie bij elle uitvoeringsorganen op men even eenvoudige 
wijze voorhanden is: hierin blijken de uitvoeringsor-
ganen onderling nogal te verschillen. Informatie over 
(potentiele) fraudeurs, die door de GSD Den Haag, Dor-
drecht of Eindhoven gemakkelijk te leveren is, is bij 
andere diensten zoals de GSD Rotterdam of de districts-
kantoren van het GAK niet of slechts met moeite boven 

tafel te krijgen. Met dit soort administratieve pro-
blemen is bij het ontwerpen van het formulier niet in 
alle gevallen rekening gehouden. Sommige van dit soort 

moeilijkheden waren trouwens niet te voorzien maar 
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troden pas naderhand no or voren. Afgezien daarvan bevat 
het formulier die fraude-aspecten die bij de meeste van 
de betrokken diensten wel'voorhanden zijn on waarvan het 
vermelden op het formulier niet to veal tijd zou kosten. 

1.2 be invoering van de proof 

Het registratieproject is niet bij elle deelnemende 
diensten op eenzelfde tijdstip ingevoerd. De radon hier-
voor was eon organisatorische: hoewel de begeleidings-
commissie besloot am de proof van eon half jaar per 1 
maart 1983 to laten ingaan, waren nog niet alle reeds 
eerder aangezochte diensten op dot tijdstip startklaar. 
Over de praktische uitvoering van de registratie moesten 
met de vhf districtskantoren van het OAK nog be-
sprekingen gevoerd warden. terwijl bij de G5D-Rotterdam 
de interne besluitvorming nog niet was afgerond. Door 
doze omstandigheid zijn het OAK en de GSD-Rotterdam 
enige maanden later begonnen. De GSD-Den Haag daarente-
gen registreerde -zoals gezegd -  reeds vanaf het begin 
1983. zij het annvankelijk met eon ander formulier, ter-
wijl het parket Den Haag dat al vanaf oktober 1982 deed. 
Vanuit het eerste doel van doze proefperiode, nl. de 
bruikbaarheid van de voorgestelde formulieren to be-
Proeven, word doze ongelijktijdige invoering niet als 
eon probleem ervaren. Vanuit het oogpunt van syste-
matische informatieverzameling is doze wijze van 
invoering vanzelfsprekend bedenkelijk: het maakt het 
doen van uitspraken eon bepaald, duidelijk omlijnd tijd-
vak, praktisch onmogelijk. De aan doze proof 
deelnemende Parketten en uitvoeringserganen waren de 
volgende: 

arrondissementsparketten: 's-Gravenhage 
Rotterdam 
Dordrecht 
's-Hertogenbosch 
Arnhem 

sociale diensten 	 's-Grovenhage 
Rotterdam 
Dordrecht 
Eindhoven 
Arnhem 

districtokantoren OAK 	's-Gravenhage 
Olnardingen 
Dordrecht 
Eindhoven 
Nijmegen 

zelfadministrerende 	: Sociaal Fends 
bedrijfsverenieing 	Bouwnijverheid 



2 DE BEVINDINGEN VAN DE DEELNEHENDE DIENSTEN 

De in 1983 uitgevoerde prOef was er allereerst op ge-. 
richt na te gaan of het mogelijk zou zijn om de ter ken-
nis gekomen gevallen van fraude te registreren middels 

het daarvoor ontwikkelde instrument. Aan het einde van 
het eerste tijdvak van een halfjaar heeft de onderzoeker 
van het WODC de uitvoerende functionarissen, don wel hun 
diensthoofden, gevraagd hun ervaringen met het formulier 

made te delen. Daarbij ging het natuurlijk in de eerste 
plaats cm mogelijke knelpunten bij de invulling. De uit-
komst van deze gesprekken is in hoofdlijnen positief te 

noemen. Men bleak behoorlijk met het formulier uit de 
voeten te kunnen en de invulling ervan bleak minder werk-
druk op te leveren dan aanvankelijk was gevreesd, nog te 

vermelden uitzonderingen daargelaten. 

2.1 De parketten 

De uitvoering van het project bleak op de parketten 

technisch op niet te veal moeilijkheden te stuiten, wat 
overigens niet wil zeggen dat de invoering ervan op alle 

parketten door de parketsecretarissen met gejuich ward 
begroet. In Den Haag an Dordrecht verliep de invoering 
moeiteloos en de desbetreffende functionarissen bleken 

oak na het beindigen van het eerste half jaar bereid te 
zijn de proef voort te zetten. In twee arrondissementen 
moest er enige overreding can te pas komen en waren de 

parketsecretarissen minder bereid de proef voor te 
zetten. Hoewel dit verslag niet de pleats is om het door 
de parketsecretarissen gehanteerde argument van de grote 
werkbelasting op zijn feitelijke juistheid to toetsen, 
rees bij de onderzoeker toch het sterke vermoeden, dat de 

bereidheid om te registreren voor een groot deal made be-
paald ward door de taakopvatting en gemotiveerdheid van 
de desbetreffende functionarissen: hoe formeler hun op-
stelling en taakopvatting, des te stroever de invoering 
van de proef en des te frequenter het argument van de 
werkbelasting. 

In het arrondissement Rotterdam bleak de proof orga-
nisatorisch onuitvoerbaar. De parketdelegatie in dit 
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Parket is khans nog onvoldoende doorgevoerd on de par-
ketsecretarissen het formulier to laten invullen, hoewel 
de bereidheid daartoe wel kenbaar gemaakt word. Ook de 
officier bleek de near schatting 50 tot 60 formulieren" 
niet zelf to kunnen invullen, zodat in dit arrondissement 
de registratie van de uitkeringsfraude niet ter hand is 
°gnomon. Het i5 onzeker in hoeverre doze knelpunten bin 
non afzienbare tijd kunnen worden geglimineerd. De door 
de officier en het secretarioat geschetste stand van za-
ken verschaft in elk gavel goon grand voor optimisme. 

2.2 be uitvoeringsorganen 

Ook bij de uitvoeringsorganen verliep de proof over 
het algemeen near tevredenheid on was men over de gehele 
linie bereid em deel to nemen, wet overigens niet wil 
zeggen dat or rich goon moeilijkheden bij de uivoering 
voordeden. 

a) to sociale diensten 
Met uitzondering van de GSD-Rotterdam verliep de 

proof bij de overige deelnemende sec ale diensten good-  
Do formulieren werden regelmatig on behoorlijk volledig 
ingevuld teruggezonden, tem j I degenen die met de af-
handeling ervan belast waren goon of weinig bezwaren van 
organ i sator i sche card near voren brachten. De werkbe-
last i ng die het i nvul 1 en van de formulieren met rich 
meebracht word door de desbetreffende ambtenaren aan-
vaardbaar geacht. 

De uitvoering van de proof bleek bij de CID-Rotterdam 
wel OP moeilijkheden van administratieve on organisato-
rische aard to stui ten . Hoewel de afdeling Biizonder 
Onderzoek (BO) loyal  eon de proof heeft meogowerkt, 
bleak de hi erdoor veroorzaakte werkdruk toch zo aan-
zienlijk to zijn, dat men gel ei del 1 jk can minder don 
enthousiast word em de proof ook no 1 januari 1934 voort 
to zetten Ook bleak het bij doze di enst n i et eenvoudig 
to zijn de voor di t formulier benodigde gegevens boven 
tafel to kri j gen , waardoor de meeste formulieren eon on-
'vol led i ge on onnauwkeurige indruk maakten. bit 1 everde 
vanzelfsprekend bij de verwerking vole problemen OP. 

bl De districtskantoren van het OAK 
Bij de vijf deelnemende districtskantoren leverde de 

invoering van het project on de verdern deelneming op 

Cl bit is eon van het secretariaat afkomstige schatting. 
" Inndddels berichtte de directeur van doze dienst dot 

met ingang van I januari 1984 goon verdere medewerking 
moor kon worden gegeven eon het experiment. 



zich .weinig problemen op. Een probleem bleek evenweldat 

het nogal lang kan duren voordat de fraudeformulieren 
de werknemers te zijn, waardnor het nogal lang ken duren 

volledig ingevuld geretourneerd worden, waardoor het 
formulier ten aanzien van de onterechte uitkering of de 
wijze van afhandelinggedurende deze proef in veel geval-

len niet volledig!kon worden ingivufd. 

Deze moeilijkheden waren evenwel niet van men 
zodanige aard, dat door de chefs van de buitendiensten 
aan de verdcre uitvoerbaarheid van het project werd ge-
twijfeld. We3 :4rd de duur van de proef, een half jeer, 
te kort geacht, hetgeen samenhangt met de eerder gemelde 
lange duur van afhandeling van steunfraudezaken. 

cl Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid 
Door de functionaris van het SFB warden geen ernstige 

moeilijkheden gemeld en de proef ken bij deze dienst dan 
ook als geslaagd worden beschouwd. 
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3 STATISTISCHE RESULTATEH 

Hoewel het doel van de invoeringsproef van het eerste 
halfjaar was na te gaan of het ontwikkelde formulier bij 
de deelnemende diensten niet te veal organiiatorische 
problemen zou oproepen, is het toch minstens zo belang-

wekkend te onderzoeken of het registratieproject op zich 
bruikbare bevindingen kan leveren. De weergave en vooral 
de interpretatie van daze bevindingen is -zoals zal 

blijken- niet zonder problemen. De redenen daarvoor 
zijn van methodologische aard, waaraan eerst de nodige 
aandacht zal worden besteed. En en ander zal er wel toe 

leiden dat men in dit stadium van het project geen ferme 
conclusies dient te verwachten: mogelijke conclusies 
zijn slechts van voorlopige aard en dienen te worden ge-

toetst in een later stadium, wanneer meer gegevens 
bekend zijn. 

3.1 Methodologische kanttekeningen 

Allereerst client te worden aangegeven wet het mate-
riaal van het project ons kan meedelen over het probleem 

van de fraude. Hiertoe zij allereerst vermeld dat het 
project geen inzicht kan geven in het totale fraudepro-
bleem, by. wat precies de aard en de omvang ervan is. Het 

project is slechts opgezet om te registreren hoeveel 
vermoedelijke gevallen van fraude bekend worden en op 
welke wijze daze worden afgehandeld. Dit beperkt dus de 
reikwijdte van mogelijke conclusies. 

Het feit dat dit registratieproject zich alleen richt 

op de bekend geworden gevallen van fraude an geen zg. 
'dark number'-studie is, brengt meteen het volgende pro-
bleem met zich mee, nl. dat van het functioneren van de 
verschillende diensten. Door ons te richten op wat de 
diensten eon fraude 'waarnemen' komen we bijkans even-
veel te weten over wat w‘rdt waargenomen am s over de 
'waarnemende' organen: de opsporingsdiensten van de so-
ciale diensten an bedrijfsverenigingen. Indian alle 
diensten hetzelfde zouden twaarnemen', en het waargeno-

mene ook op een gelijke wijze zouden benoemen, zou dit 
geen probleem zijn. Zo'n gelijkheid is echter niet het 
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geval. Het is eon feit van algemene bekendheid dat het 
fraudebeleid van de verschillende uitvoeringsorganen 
stork uiteen kan lopen. Wanneer het fraudeprobleem op de 
voorrangslijst van eon dienst laag genoteerd stoat, den 
Het het voor de hand dat zo'n dienst niet blister veal 
fraude zal vaststellen, of het niet als zodanig zal 
willen erkennen. bit is van rote invloed OP de verge-
lijkbaarheid van het cijfermateriaal afkomstig van 
verschillende diensten. 

Concreet komt dit eroP near, dat het uit daze regis-
tratie ongebouwde fraudebestand niet homogeen is. Het 
bestaat in feite uit verschillende subbestanden. Het be-
tekent voorts dat het hier aangeboden cijfermateriaal 
slechts op eon juiste wijze kan warden beoordeeld wan-
neer men or tevenn het beleid on de organisatie van de 
uitvoeringsorganen en van. politie/justitin bij betrekt. 
bit Inatste is in dit stadium van onderzoek niet op stel-
selmatige wijze gebeurd. OP dit nog onbekende gebied met 
zijn vole valkuilen, vontangels on klemmen moest de 
onderzoeker merkbaar improviserend te work gaan. Het ma-
teriaal doorwerkend en bestuderend heeft hij rich ad 
hoc. wanneer er bij hem vragen rezen, in het achter-
liggende beleid en in de organisatie van de diensten 
verdiept, Hoewel van de aldus opgedane kennis in dit ver-
slag gebruik gemaakt wordt wear dit verantwoord is, 
dient dare kennis tech als to oppervlakkig on to onsyste-
matisch to worden gekenschetst. Veer het verdere verloop 
yen het project is verdieping OP dit punt zeker gewenst. 

3.2 De °papaw van het bestand 

In het voorgaande is opgemerkt, dat het bestand in 
feite i5 opgebouwd uit verschillende subbestanden. Het 
is dus noodzakelijk oni de opbouw van het bestand kort 
weer to °even. 

a) Tijdstip van invaering 
Zoe 1 s reeds op blz. 6 word vermeld. is het project 

n i et bij al le deelnemende di ensten op eenzelfdo tijdstip 
ingevoerd. bit betekent dat kwantitatieve uitspraken 
over het aantal ter kennis gekomen geval len per tijdvak 
op grond van dit meter i aa 1 ni et kunnen warden gedaan • be 
bevinding, dat de 650-Den Haag sterker dan andere 
diensten in di t bestand is vertegenwoordigd, is gel egen 
in eon langere regi strat i eper i ode waarover de formu-
lieren zijn verwerkt. 

b) NiveZU van registreren 
Levert het bovenstnande reeds enige verscheidenheid 

op, ook Op het niveau van registratie waren er ver- 



schillen vast te stellen. De oorzaak van deze ver-
schillen is ten dale gelegen in de card van de dienst, 
ten dele in verschillende beslissingen die door de 
hoofden van de opsporingsdiensten gemaakt warden. 

— De parketten registreren uiteraard alleen de ten 

parkette ingeschreven zaken met betrekking tot 
steunfraude (zoals vermeld met uitzondering van het 
parket Rotterdam waar in het kader van daze proof in 
het geheel niets word geregistreerd). 

— De GSD-Den Haag registreert alleen die zaken, waarin 

de 	afdeling 	Juridische 	Zaken 	besluit 	men 

fraude-aangifte to doen. Daarbij dient te worden op-
gemerkt dat volgens de eigen opgave daze dienst de in 
de richtlijnen omschreven aangiftedrempel nogal 
strikt hanteert. Hier staat tegenover dat zaken die 
bewijstechnisch moeilijk liggen, zoals schijnver-
lating en samenwoning zonder vermelding, niet worden 

aangegeven en zal due niet worden geregistreerd, ook 
al is misbruik vastgesteld. Hetzelfde geldt voor za-
ken waarin de verdachte verdergaand fraude-onderzoek 

probeert te voorkomen door eon de maatschappelijk 
werker op to geven dat hij van verdere uitkering af-

ziet. 

— De GSD-Rotterdam daarentegen registreert vanaf de 
eerste fraudemelding en zendt later eon afloopbe-

richt in. 
— De overige sociale diensten registreren alleen de 

gevallen waarin tot een onderzoek is besloten en men 

frauderapport is uitgebracht. 

— De districtskantoren van het GAK registreren die ge-
vallen waarin sprake is van een "redelijk vermoeden" 
van fraude of misbruik. Fraudeseinen die no kort in-

tern onderzoek ale 'loos' worden aangemerkt, worden 
niet geregistreerd. 

— Het SFB registreert alleen die zaken waarin besloten 
wordt tot het doen van eon aangifte en/of administra-

tieve sanctie. 

Deze verschillende niveaus van aangifte hebben ertoe 
geleid, dat de 'leeftijd' van de zaken, uitgaande van de 
datum van kennisneming, per dienst aanmerkelijk kan ver-
schillen. Zo hebben de parketten veal zaken geregis-

treerd, waarvan de kennisnemingsdatum in 1982 en corns in 
1981 blijkt to vallen. Hetzelfde geldt voor sommige so-
ciale diensten zoals Arnhem, Den Haag en het SFB. We 
hebben dit gelijk getrokken door afzonderlijke bere-
keningen uit te voeren op de alleen in 1983 ter kennis 
gekomen gevallen van fraude, hetgeen vanzelfsprekend tot 
een grote reductie van het bestand heeft geleid." 
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c) Verschilien in functioneren 
Zoals reeds eerder is opgemerkt is or clean eenheid in 

beleid an functioneren bij de uitvoeringsorganen en hun 
opsporingsdiensten, hetgeen van invloed kan zijn OP de 
uitkomsten van de registratie. Verschillen in beleid 
kunnen zowel van duurzame alsook van tijdelijke aard 
zijn. In het Inatste cove! is or sprake van een inspelen 
OP zich voordoende problemen. Voorbeeld: men stuit op eon 
grote koppelbazenzaak, waarvnor Pen deel van de man-
kracht worth -ingezet. Dit betekent dot het onderzoek in 
andere zakan moet blijven liggen, hetgeen resulteert in 
eon plotselinge oververtegenwoordiging van zwartwerkers 
van de onderzochte koppelbaas gedurende deze periode. 
Eon ander voorbeeld leverde de G5D-Arnhem die in 1983 eon 
deel van zijn aandacht richtte OP de schijnverlatingen on 
samenwoningen. Het ging dnerbij om reeds lane lopende za-
ken die men door gebrek eon tijd niet had kunnen 
aanpakken. moor die gedurende daze registratieperiode 
hoger OP de voorkeurslijst werden geplaatst. Dit bracht 
natuurlijk eon groter aantal schijnverlatingen met hoge 
schadebedragen met zich moo. Dit soort "toevalsschom-
melingen" kunnen het bestand von dit betrekkelijk korte 
tijdvak van 9 tot 15 maanden aanzienlijk bernvlooden. 

Ook de duurzame verschillen in beleid en organisatie 
zijn van invloed op wet zeal aan fraud° ken Norden ge-
registreerd. Het is in dit opzicht van belong om eller-
eerst enige aandacht to besteden pan de bevoegdheden van 
de verschillende afdelingen Bijzonder Onderzoek (voort-
non afgekort 130)" van de deelnemende sociale diensten. 
Zonis bekend beschikken niet alle bijzondere onderzoek-
ambtenaren (in het vervolg aangeduid met de seer 
populaire term 'sociale rechercheur') over opsporingsbe-
voegdheid." Van de deelnemende sociale diensten 
beschikken de BO's van Den Haag en Eindhoven niet over 
opsporingsbevoegdheid. Overigens wil dit nog niet 

• Eon andere yore van bestandsinkrimping ontstond door 
het elimineren van dubbele inzendingen, door dezelfde 
dienst of door moor den dienst, van verschilIende 
formulieren die op hetzelfde fraudegeval betrekking 
hadden. Doze 'check' door middel van de geboortedatum 
eventueel aangevuld met de initialen. 

• Bij sommige sociale diensten wordt ook de term "Bij- 
zondere Controle" gebezigd, eufendsmen die het feit 
dot men gewoon opsporingswerk verricht, moeten 
verhullen. 

93  Op de discussie over de wenselijkheid van doze be-
voegdheid kan in dit verband niet uitvoerig worden in-
gegaan. Gewoonlijk gnat het bier om eon 
politiek-ethische keuze, vooral wanneer hat goat om 
het afwijzen van de opsporingsbevoegdheid. Aspecten 
van 'dere problematiek zullen in dit verslag slcchts 
bij gelegenheid warden besproken. 



zeggen, dat deze twee diensten op een gelijksoortige 
wijze functioneren. 

In Den Haag beslist BO niet zelfstandig over het al 
dan niet instellen van eon fraudeonderzoek. Opdracht 
hiertoe dient te worden gegeven door de meat-

schappelijk worker. Wanneer deze over een clint eon 
fraudemelding krijqt, dan beziet hij eerst of hij deze 

zal oproepen, zelf eon onderzoek zal instellen, dan-
wel door BO eon onderzoek zal laten verrichten. 
Recherchetechnisch heeft deze werkwijze twee nadelen.: 
(1) de clint wordt bij oproeping gewaarschuwd en ken 

aldus ; , ogen eventuele bewijsmiddelen weg te 
werken. 

(2) de maatschappelijk werker ken worden 'ingepakt' 
en uit sociale overbewogenheid beslissen de 

cli6nt 'ernstig' te waarschuwen en het daarbij to 
laten. 

De juistheid on rechtvaardigheid van zo'n beslissing 
is uiteraard alleen te toetsen wanneer de fraudeur la-
ter alsnog tegen de lamp loopt. In die gevallen waarin 
de afdeling BO eon fraudesein aan eon maatschappelijk 

worker doorgeeft, is doze verplicht over zijn be-
vindingen binnen vier woken to rapporteren, waardoor 

BO op de afhandeling door de maatschappelijk workers 
enig zicht ken houden. In de meeste gevallen wordt het 
uitgebrachte rapport door de maatschappelijk worker 

met de client (verdachte) doorgepraat, terwijl over 
de aangifte wordt beslist door de afdeling Juridische 
zaken, die daarbij hoofdzakelijk uitgaat• van bewijs-
technische overwegingen en de aangifterichtlijnen van 

het OM. 

In Eindhoven ligt het primaat van de fraudebe-

strijding duidelijk bij BO: doze dienst beslist zelf-
standig over het instellen van een fraudeonderzoek. 

De verdachte wordt door de sociale rechercheurs zelf 
gehoord, terwijl BO zelfstandig beslist over het al 
dan niet doen van eon fraude-aangifte. Ook maat-
schappelijk workers verzoeken met 'enige regelmaat' 

con onderzoek to laten instellen in zaken die zij niet 
vertrouwen. Over de aan de maatschappelijk workers 

doorgegeven fraudeseinen, vooral terzake van 
clandestiene verhuizingen, bestaan goon verplichtende 
afspraken ten aanzien van de rapportage near BO. De 

terugkoppeling op dit gebied is dus minder den opti-
maal. 

Het feit dat de andere diensten wel over opsporingsbe-
voegdheid beschikken, houdt evenmin in dat zij dus ook op 
eon gelijksoortige wijze zouden functioneren. 

15 
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De BO's van Arnhem en Rotterdam beslissen zelf tot het 
doen van een onderzoek. In Dordrecht wordt hierover 
beslist door de zg. Fraude Commissio, waarin oak BO 
vertegenwoordigd i5. Zowel in Arnhem alsook in Dor-
drecht goat de fraudemelding in de meeste gevallen 
eerst ter beoordeling near de maatschappelijk worker. 
die over zijn hevindingen binnen 6 - 8 weken moet rap-
Porteren. In Rotterdam is deze rapportage niat 
verplicht. met als resultaat dot volgens eigen opgave 
er jaarlijks zo'n 400 fraudeseinen verdwijnen. zonder 
dat duidelijk wordt wat or precies mee gedaan is. 

In het algemeen ken warden gesteld, dot bij die diensten 
waarin de fraudemelding eerst door de amatschappelijk 
workers met de (verdachte) cliehten besproken wordt, 
control° van de zijde van BO van zeer groat belong is. 
Uit gesPrekken met sociale rechercheurs kwam net enige 
regelmaat near voren dat maatschappelijk workers to 
lichtvaardig geloof hechten aan frauderende clienten. 
Bij die diensten wear het primaat van de fraudebe-
strijding bij de afdaling BO zelf rust, is dit gevaar 
minder stork aanwezig. Ongeacht de aard van de organism-
tie van de opsporing, hebben elle diensten we' 64n of 
ander systeem ontwikkeld om de potentiele zaken to zeven, 
waarbij niet alleen near bewijstechnische aspecten, moor 
oak near de sociale kanten van een zaak gekeken wordt. 
Social° noodgevallen warden daarbij eerder via mast-
schappelijke hulpverlening don middels strafrechtelijke 
middelen afgehandeld. Het is de onderzoeker ormevallen 
dat daze maatschappelijke aanpak non vrij al- commie is ,  

ongeacht of de amtenaren van BO nu wel of niet over op-
sporingsbevoegdhaid beschikken.° 4  Van eon ejacht l , laat 
skean van eon 'heksenjacht'. lijkt -ongeacht de aard der 
bevoegdheden- goon sprake te zijn. 

Over het fraudebeleid en de organisatie van de op-, 
sporingsdiensten van de districtkantoren van het OAK en 
van het 5E8 kan momenteel nog weinig warden gezegd. Aan-
gezien de bedaijfrverenigingen rowel door werkgevers 
alsook door werknemers benadeeld kunnen worden, ligt het 
nodal voor de hand dot veel steunfraude juist in het ka-
der van koppelbazenonderzoeken wordt ontdekt. Hier stoat 
tegenover dot ePn mantel rayons van het BFB en de dis-
tricten van het GAK s1echts over 46n opsgoringsambtenaar 
beschikt, hetgeen voor het volgen van verdachten 
recherche-technisch ontoereikend te noemen is. Zelfstan-
dig werkende fraudeurs, beunhazen ed. kunnen, gelet op 

04  E‘n van do argumenten die vaak tegen opsporingsbe-
voegdheid bij social° diensten wordt aangovoerd. is 
dot doze bevongdheid niet strookt met de meat-
schappelijke tank van doze dienst. 



het gevoerde beleid, moeilijk worden opgespoord en 
blijven aldus buiten de registratie. 

Tenslotte dient kort te worden ingegaan op de samen-
werking tussen de uitvoeringsorganen en andere diensten 
zoals de belastingdienst en de reguliere politie. Hoewel 

door vrijwel alle diensten gesproken word van een 'ui-
terst prettige' samenwerking, is het toch niet eenvoudig 
om er enige systematiek in te ontdekken of om de resul-
taten van doze samenwerking to meten. Zo blijkt de 
informatie-uitwisseling tussen de belastingdienst en de 
sociale diensten zich nog hoofdzakelijk in het 
schemerduister van de informele contacten te voltrekken, 
ondanks de in 1983 uitgevaardigde richtlijnen van het Mi-
nisterie van FinanciEn, waarin uitvoerig op een actieve 
informatieverschaffing van de zijde der inspecties wordt 
aangedrongen. Spontane activiteiten van de .zijde der 
inspecties moeten soms worden 'weggeretoucheerd' door 
een volgend formeel schrijven van de GSD: no eerst op de 
hoogte te zijn gesteld van eon mogelijke fraude, wordt de 
inspectie schriftelijk om informatie gevraagd. Deze si-
tuatie is natuurlijk verklaarbaar, enerzijds vanuit de 
gevestigde traditie, anderzijds vanuit de grote werkdruk 
bij de belastingdienst." Overigens zijn ook hier te-

kenen van verandering to bespeuren. De afdeling 
loonbelasting van de inspectie Directe Belasting Eind-
hoven blijkt over het belastingjaar 1982 ongeveer 200 
zaken te zullen renseigneren. Ook de afdeling loonbe-
lasting te Rotterdam heeft soorgelijke voornemens, maar 

sluit nog op problemen bij de sociale dienst. 
Over eon systematische samenwerking met de politie 

zijn wij slechts ingelicht ten aanzien van de gemeente 
Arnhem. De GSD aldaar werkt nauw samen met de zedenpoli-
tie, waardoor prostitu‘es die eon uitkering genieten 

speodig ontdekt worden. Hierdoor blijft de ten onrechte 
verstrekte uitkering meestal beperkt tot den twee 
woken, zodat aangifte bij justitie volgens de richt-

lijnen achterwege kan blijven." 

3.3 Overzicht der belangrijkst bevindingen 

In het onderstaande zullen de belangrijkste be- 

" Door doze grote werkdruk heeft de belastingdienst de 

zg. 100% filosofie, volgens welke zij alle taken dient 

uit te voeren, losgelaten. 
Volgens de richtlijnen dienen aangiften bij zaken, 
waarbij het verzwegen inkomen minder dan fl. 1000, -  
bedraagt of waarbij niet moor don twee waken 'zwart' 

is gewerkt, achterwege to blijven. 
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vindingen. voorzover zij khans verwerkt zijn. worden 
weergegeven. Doze weorgave nil niet eon loutere Op -
somming van getallen zijn. Waar dit mogelijk is zal 

-Proberenderwijs -  gezocht worden near verbanden en zul-
len de uitkomsten van de verschillende diensten ander-
ling worden vergeleken. Bij de toelichtingen zal tevens 
gebruik gemaakt worden van de op grand van gesprekken 
verkregen achtergrondkennis, hoe ontstelselmatig doze 
tot op heden verzenmld is. Op het voorlopige karakter van 
de verkregen bevindingen is reeds gewezen. 

3.3.1 Devodeling van de froude 

Van de aan dit project deelnemende diensten zijn site 
tot 1 april 1984 ingezonden formulieren verwerkt, voor-
rover daze betrekking hadden op vOtir 1 januari 1984 ter 
kennis gekomen gevallen van fraude. In tabel 1 is de ver-
deling der formulieren near herkomst weergegeven. 

label I. 

Herkomst der formulieren 

herkomst aantal 

Parket Arnhem 	 39 	3.1 
Parket Den Haag 	 33 	3,6 
Parket Den Bosch 	 33 	3.6 
Parket Dordrecht 	 9 	0,7 
Parket Rotterdam 	 0 	0,0 
GSD Den Haag 	 171 	13,9 
GSD Dordrecht 	 59 	4.8 
GSD Rotterdam 	 349 	28,4 
GSD Eindhoven 	 126 	10,3 
GSD Arnhem 	 103 	8,4 
OAK Den Haag 	 39 	3,2 
OAK Vlaardingen 	 23 	1.9 
OAK Eindhoven 	 50 	4.1 
OAK Nijmegen 	 57 	4.6 
OAK Dordrecht 	 7 	0.6 
SFB 	 129 	10,5 

1227 	100,0 

Voor eon juiste beoordeling zij de lezer verwezen near 
de eerder gemaakte methodologische opmerkingen ten aan-
zien von de opbouw van het bestand. Het gegeven dat de 
GSD-gotterdam meer don 1/4 von het bestand uitmaakt, be-
tekent nog nick dot or door doze dienst no veel fraudeza- 



ken worden opgelost. Van de 349 vermoedelijke gevallen 
van fraude bracht deze sociale dienst er 16 ter kennis 
van de justitie. In ongeveer dezelfde periode deed de 

GSD-Den Haag in ongeveer 100 gevallen aangifte, waarbij 
dient te worden opgemerkt dat de laatstgenoemde dienst 
alleen die gevallen registreerde waarbij tot een aan-
gifte besloten word. In 106 -niet geregistreerde-
gevallen word wel misbruik vastgesteld, maar werd om be-
wijstechnische redenen niet tot men aangifte besloten.° 7  

In de meeste der onderstaande tabellen zijn de gege-
yens van de GSD-Rotterdam niet verwerkt. Zoals reeds eer-
der werd opgemerkt (blz. 8 ) waren de meeste formulieren 
van deze dienst zeer onvolledig ingevuld: op de meeste 
variabelen bleken zij voor meer dan 20% onverwerkbaar te 
zijn. Het meest storend was evenwel dat het vaak onduide-
lijk bleef of or al dan geen fraude gepleegd was. Zo zegt 
de mededeling dot de uitkering 'reeds was afgeschreven', 
of 'ingetrokken' weinig, wanneer niet vermeld is of dit 
voor of no het intstellen van eon onderzoek het geval is 
geweest. Hetzelfde geldt voor de vermelding dat "client 
near elders is vertrokken". Of dit voor of na het fraude-
sein het geval is, wordt op de formulieren niet vermeld. 

Een en ander wettigt het vermoeden dat de Rotterdbmse de-
finitie van fraude zeer stork afwijkt van die der overige 
diensten. Naar onze mening dient het subbestand van Rot-

terdam in een later stadium nader to worden onderzocht en 
kan dit thans niet met de gegevens der overige sociale 

diensten worden vermengd. 

Zoals vermeld op blz. 13 word het nodig geacht om 
-ten einde enige eenheid van bestand to verkrijgen- onze 
aandacht hoofdzakelijk te richten op de gevallen van ver-
moedelijke fraude die in het jeer 1983 ter kennis van de 
opsporingsdiensten gekomen waren. Afgezien van de 

GSD-Rotterdam ging het daarbij om 573 gevallen, die in 
tabel 2 over de benadeelde diensten verdeld zijn weerge-

geven. 

07  Dit brengt het totaal over 1983 vastgestelde gevallen 
van misbruik tegen de GSD-Den Haag op 227. Helaas 
vallen de interne frauderaPporten buiten de registra-
tie. 
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'rebel I 

label 2 

verdeling van de fraude 
over de diensten 

aantel 

GSD 	 374 	65 
OAK 	 153 	27 
SFB 	 40 	7 
Overig DV 	 5 	1 

573 	100 

label 2 laat zien, dot ongeveer tweederde van de in 
1983 ter kennis gekomen zaken afkomstig is van do GSD's 
-los van het Rotterdamse subbestand. Uiteraard dient 
hierbij to warden aangetekend dot de 650-Den Haag ge-
durende het gehele jeer heeft geregistreerd en de dis-
trictskentoren van het GAK alleen over de tweed° helft 
van 1983. In tabel 3 zijn de geregistreerde zaken onder-
verdeeld near de wdze waarop zij zijn ontdekt. 

Verdeling van de zaken near de wijze van ontdekken 
% 	% 	% 	% 	% 

GSD 	OAK 	SPB 	Politie 	Totaal 

Anonieme tip 	 18 	41 	39 	-- 	24 
Diet anonieme tip 	 19 	10 	-- 	4 	16 
Onderzoek werkgever 	1 	32 	33 	61 	13 
Dienstcontrale 	 24 	5 	15 	4 	18 
Dienstaangifte 	 18 	9 	15 	13 	15 
Anders 	 20 	 17 	14 

Totaal t 100 % 	 357 	145a 	13 	23 	538 

Onbekend: 35 

o Na het afsluiten van het bestand bleken 20 door het GAK-
Vlaardingen opgemaakte formulieren nog niet gecodeerd te zijn. 
Voor het eindverslag zullen doze formulieren uiteraard verwerkt 
warden. 

2oals doze tabel leek zien vormen de al den niet ano-
niece tips hat belangrijkste invoerkanaal, hoewel dit 
per uitvoeringsorgaan Man verschillen. Bij het OAK be-
paten vooral de anonieme tips ongevecr 40% van de invoer. 
Bij de G5D's ligt dit lager (15%). Net aantal gevallen 
bij het sra is to goring on or °nig° conclusie uit af te 



leiden. Wanneer wij echter kijken naar mile 129 bij deze 
dienst ter kennis gekomen gevallen van fraude (dus over 
1982 en 1983) dan blijkt dat 82% der fraudezaken ontdekt 

wordt als gevolg van een onderzoek naar de (meestal 
malafide) werkgever, woarb;; het onderzoek word uitge-
voerd in teamverband met andere opsporingsdiensten, met 

name met de reguliere Bij de GSD-Rotterdam 
worden anonieme tips in beginsel niet in behandeling ge-
nomen, zodat doze ook niet geregistreerd zijn. 

Vergelijking met de overige diensten wekt daardoor het 
vermoeden, dat deze dienst ongeveer 20% van hear moge-
lijke fraude-invoer op grond van etnische overwegingen 
niet in behandoling neemt. 

Anders dei. bij de bedrijfsverenigingen neemt de 
dienstcontrole bij de GSD's men belangrijke pleats in bij 
het man het licht brengen van fraude. Naast deze perio-
dieke dienstcontrole kan de GSD ook door toeval op fraude 

stuiten. Doze toevalstreffers zijn in de rubriek 
'enders' ondergebracht. In veel gevallen gaat het daar-
bij om 6dn of andere vorm van eigen activiteit van de 
maatschappelijk worker of sociale rechercheur. Op grond 

van wat voor vermoeden of aanwijzing deze activiteit ont-
plooid wordt, is op grond van doze regjstratie evenwel 
moeilijk te zeggen.° 9  

Opvallend is de geringe plaats van meldingen door an-
dere diensten aan een benadeelde dienst. Een enkele meal 
wordt door de belastingdienst men zaak aangevoerd, maar 
vergeleken met de andere invoerkanalen gaat het daarbij 
toch om kleine hoeveelheden. Hetzelfde geldt voor de in-
formatie-uitwisseling tussen de uitvoeringsorganen. 
Schiet de registratie op dit punt tekort of is er sprake 
van een zeer ontoereikende informatie-uitwisseling? Doze 
vragen zullen in een volgende paragraaf opnieuw ter 
sprake gebracht worden, waarbij de waarschijnlijkheid 
van de laatste mogelijkheid nader zal worden bezien. 

3.3.2_0vertreden wetten on wizen van frauderen 

In doze paragraaf zal worden ingegaan op de verdeling 
van de fraudegevallen naar uitkeringswet en naar de 
wijze waarop gefraudeerd wordt. 

oe 67% van het SFB-bestand werd gevormd door onderzoek 
naar koppelbazen in drie gemeenten. 

09  In sommige gevallen was er sprake van eigen ont-
dekking (eon client herkennen terwijl hij man het werk 
is) of ontdekking tijdens het gesprek met de client, 
wanneer doze een of andere fout maakt on or vervolgens 
wordt doorgevraagd. 
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label 4 

Bij de verdeling near wet is in de tabel 4 in zoverre 
gen vereenvoudiging eangebrecht, det wij bij eon opge-
geven combinatie van wetten steeds do eerstor.gegeven wet 
hebben vermeld. Verdere uitsplitsing near rale mogelijke 
combinaties zou slechts eon bonte hoeveelheid van kleine 
groepjes opleveren. die statistisch betrekkelijk oninte-
ressant zijn. 

Verdeling van de fraudezaken near wet van 
overtreding. onderverddeld near 

uitvoeringsorgaan (= 100 %) 

G5D 	GAK 	5FB 	Totaal 
X 

WW 	 0,3 	41 	71 	15 
ZW 	 0,3 	11 	10 	4 
WAO(/AWW) 	 0,3 	44 	18 	13 
WWV 	 28,0 	-- 	-- 	20 
RWW 	 44,0 	-- 	-- 	30 
ABW 	 27,0 	-- 	-- 	18 

Totaal = 100 % 366 	131 	39 	536 

Dnbekend of n.v.t.: 37 

Wenneer we in tabel 4 nllereerst near de kolom voor de 
G5D's kijken, dan Zion we dat de fraude bij de RWW het 
sterkst vertegenwoordigd is, gaveled door die bij de ABW. 
De fraude bij de WWV neemt ongeveer 6.4nvijfde van het 
bestand veer hear rekening. Ten aanzien van de bedrijfs-
verenigingen Zion we een duidelijk verschil tussen het 
5F3 en het GAK. Bij het 5F3 is WW-fraude duidelijk 
sterker vertegenwoordigd, terwijl bij het GAK or meer 
fraudezaken bij de WAD-AAW vent to stollen zijn. Over-
tredingen van de ZW komen bij beide ongeveer even vaak 
voor. Fraudes in het kader van cen arbeidsonge- 
schiktheidsuitkering werdon door het 5F3 
verhoudingsgewijs weinig efgehandeld (zeal, opgemerkt 
maakte het 5F3 alleen veer de bewezen fraudes formulieren 
op). Bij doze gegevens dient overigens to warden oPge-
merkt dat zij afgezet moeten worden tegen gehele 
uitkeringsbestand. Helens b1eek alleen de GSD-Eindhoven 



Tsbel 5 

tot op heden in staat te zijn om zijn uitkeringsbestand 
op een aantal variabelen uit te splitsen. 

Wanneer wij vervolgens nagaan wet volgens de regis-

tratie de wijzen van frauderen zijn, dan krijgen wij het 
volgende beeld. 

Verdeling van de fraudezaken near wijze van plegen 
onderverdeeld near uitvoeringsorgaan (= 100 %) 

Gewoon arbeidscontract 	 26 	83 	23 	. 	34 
Werkgever (deals) zwart 	 6 	6 	50 	10 
Koppelbaas 	 5 	1 	8 	5 
Zelfstandig werkzaam 	 17 	8 	18 	15 
Economische eenheid 	 19 	-- 	-- 	14 
Ander inkomen 	 6 	-- 	-- 	4 
Prostitutie 	 5 	-- 	-- 	4 
Overig 	 16 	-- 	-- 	14 

Totaal = 100 % 

GSD 	GAK 	SFB 	Totaa/ 

351 	64 	39 	460 

Onbekend of n.v.t.: 113 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de bij de GSD's 
vastgestelde fraude in hoofdzaak in drie groepen uiteen 
valt: de grootste groep wordt gevormd door de fraudeurs 
die volgens normaal arbeidscontract werken, vervolgens 

de zg. economische eenheden; en tenslotte de zelfstandig 
werkzamen. Bij het GAK werkt ruim 80% der gesignaleerde 
fraudeurs eveneens 'wit'," hetgeen bij het SFD in 23% 
der gevallen voorkomt. Over deze groepen van fraudeurs 
een paar korte opmerkingen. 

— De economische eenheden 
Deze groep ken ruwweg gesplitst worden in twee 
categoriee.n. In de eerste pleats de zg. 'samentrek- 

" Met deze schijnbare innerlijke tegenstrijdigheid 

('witte fraudeurs') worden die fraudeurs bedoeld, die 
onder eigen naam ergens officieel in loondienst zijn 
en voor wie de werkgever ook premies afdraagt. De 
fraudeur zelf maakt van daze dienstbetrekking evenwel 
geen melding bij het uitvoeringsorgaan. 
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kers': mensen die voorafgaande aan de samenwoning 

ieder voor rich eon inkomen hadden (ten minste 161 

van hen natuurlijk op grand van eon uitkering) en die 

no aanvang van de duurzame samenwoning daze gewij-

zigde economische situatie niet opgeven. In de twee-

de plants de zg. ischijnverlaters': mensen die al don 

niet buiten de echtelijke stank eon duurzame relatie 

hebben en tegenover de maatschappelijk worker voor-

wenden dot hun deelgenoot doze relatie verbroken 

heeft. tengevolge waarvan zij 'hulpbehoevend' ge-

warden zijn. In feite heeft de 'wederhelft. organs 

pen fictief adres en komt hij (in veal gevallen goat 

het am de man die 'wegloopt 1 ) alleen moor thuis 'am 

de kinderen'. Het is don begrijpelijk dot hij don 

'wel eons' blijft slapen. omdat 'het zo bat geworden 

is'. Hatuurlijk goat het hier slechts cm eon grove 

tweedeling die eon de bent geschakeerde 

werkelijkheid mazer ten dole recht doet. 

- 	De •witte' fraudeurs 
Doze green van uitkeringsgerechtigden werkt volgens 

• eon normaal arbeidscontract bij men werkgever die 

'wit' uitbetaalt. Beleidsmotig gaat het hi or em eon 

belangwekkende groep, en web vanuit het gezichtspunt 

van informatie-uitwisseling. De aideling loonbe-

lasting van de belast ngi nspect i es beschikken immers 

over zowel de loonkaarten van de werkgevers al sock 

over de van de GSD's afkomstige loonkaarten. De i n-

format e-u twi ssel I ng tussen de belastingdienst en 

de uitvoeringsorganen is echter, zoals door ver-

sch I 1 ende ambtenaren word bevestigd, nog 

hoofdzakelijk informeel. Gelet op het grate aantal 

twitte fraudeurs' mu gesystenmtiseerde 

informatie-uitwisseling belangwekkende effecten kun-

nen sorteren. Hierbij zij overigens aangetekend dat 

daze onderhuidse informatiestroom op de registratie-

formulieren waarschijnlijk zeer onvolledig wordt 

aangetekend. 

- 	De zelfstandig werkzamen 
De derde groep fraudeurs zijn de zelfstandig work-

zamen Evena 1 s bij de schijnverlaters an samentrek-

kers goat het hier am eon boot gezelschap dot u i teen 

ken lopen van de marktkoopman die voor eon moat 

'eventjes op z ' n kraam past', near do beunhaas die or 

naast zijn uitkering ni et zelden eon bl oei end be-

dr i f op nahoudt. Vanuit het oogpunt van 

'gecntegreerd' fraudebeleid goat het hier am eon 

boeiende, met de hu i di ge aanpak zeer moei 1 i jk 

achterhaalbare groep. Dere groep ken over i gens weer 

verdeeld warden in bekende on onbekende (zwarte) 

bijverdieners. De bgkende bijverdieners geven non de 

dienst op hoevee I zij per week verdienen. Gel et op de 



fraudemogelijkheden in juist deze sector, lijkt de 

contrGle op de opgaven van deze bijverdieners ontoe-
reikend te zijn, terwijl de nodige 
gegevensuitwisseling met de belastingdienst on de 
ECD vanuit de uitvoeringsorganen als weinig moor dan 

incidenteel ken worden omschreven. Zo wordt de Om-
zetbelasting zelden van de omzet van deze 
uitkeringsgerechtigden in kennis gesteld, zelfs els 
is komen vast te staan dat de omzet on verdiensten 
groter zijn dan is aangegeven. De af to dragen omzet-
belasting ken echter wel als 'onkosten' worden 
opgevoerd, hoewel de desbetreffende 'bijverdiener' 
in feite bij de Omzetbelasting niet eens is 
aangemeld. Ook over het vereiste toezicht op recht-
matige bedrijfsuitoefening lijkt men zich geen al te 
hoogdravende verwachtingen te moeten maken: eon 
stelsel van toezicht op de vereiste papieren en stel-
selmatige gegevensuitwisseling met de ECD lijken 

niet binnen het maatschappelijk werkpatroon to 
liggen. Doze stand van zaken overziende ken niet 
worden uitgesloten dat or bij daze groep van 
bijverdieners vaak sprake is van gesubsidieerde 
beunhazerij, zelfs als or geen fraude gepleegd 
wordt." Voor de volledig clandestiene bijverdieners 

geldt uiteraard hetzelfde, zij het dat de maat-
schappelijk werker in doze gevallen uit de aard der 
zaak geen weet heeft van het eventuele bijverdienen 
van zijn klant. Het uiterst incidenteel verstrekken 
van de ontdekte verzwegen inkomsten aan de be-
lastingdienst ward reeds eerder vermeld. Helaas is 
de kennis op dit gebied van de -aan de medeburger zo 
vertrouwde- 'klusjesbaas' nog weinig stelselmatig 
vergaard. Het verdient dan ook aanbeveling om dit 
niet onaanzienlijke gebied wat nauwkeurjger in kaart 
to brengen. 

— De zwart werknemers 
De zwarte werknemers, al don niet in dienst van eon 
koppelbaas, zijn de vierde belangrijke groep van 
fraudeurs. Zoals tabel 5 laat zien, vormen zij teza-
men bijna 60% van het SFB-bestand, hetgeen mode be-
paald kan zijn door de organisatie van het 
opsporingsbeleid van de SFB. 

Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen dat doze toe-

lichtende opmerkingen zijn gegrond op enige uitvoerige, 
doch ad hoc gevoerde gesprekken met ambtenaren van de 

12  Doze uitkeringsgerechtigden kunnen immers zeer goed-
koop werken: zij zijn via nun uitkering tegen ziekte 

en ongeval verzekerd, zodat zij daze kosten niet in 
hun prijzen hoeven te berekenen. 
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label 6 

Leeftijd 

Totaal = 100 % 

Onbekend: 142 

uitvoeringsorganen, de belastingdienst en de LCD. Hoewel 
vooral ten aanzien von de gegevensuitwisseling de uit-
seraken veelvuldig overeenstemden, dienen zij toch niet 
op grond daarvan of op grand van hun uiterlijke aanne-
melijkheid zonder moor aim landelijk geldend en weer aan-
vaard to worden. Daarvoor dienen aan de hand van doze 
registratie de feltelijk zich voltrekkende informatie-
stromen en de at dan niet geslaagde samenwerking 
nauwkeuriger in kaart to warden gebracht. 

r 13  

Nu we de geregistreerde gevallen van (vermoedelijke) 
fraude enigszins in kaart hebben gebracht, rijst de vraag 
wie de fraudeurs sun. Het ligt voor de hand dat eon on-
dubbelzinnig antwoord op zo'n indringonde vraag op grand 
van eon registratie els doze niet gegeven ken warden. flit 
registratieproject is immers gericht op 'skeletinforma-
tie'. Desondanks kunnen de bevindingen van dit project 
wet vragen oproepen die aanleiding kunnen zijn voor 
verdergaand onderzoek. 

Wanneer we allereerst kijken near de leeftijdsver-
deling van de geregistreerde fraudeurs, dan krijgen we 
voor de G5D's, 5F0 en het GAK het volgende beeld. 

Verdeling van de verdachten near leeftijd, 
onderscheiden near dienst (= 100 %) 

G5D 	GAK 	IFS 	Totaal 

16-25 	 27 	11 	16 	23 

26-30 	 21 	7 	12 	17 
31-35 	 20 	9 	20 	17 

36-40 	 15 	18 	28 	 16 

41-50 	 16 	24 	16 	16 
50 on ouder 	 4 	32 	8 	10 

317 	89 	25 	431 

13  In daze paregreaf wordt kortweg over 'fraudeurs' ge-
sproken. Hierbij Went notuurlijk to warden 
oggemerkt, dot de meeste geregistreerde zaken straf-
rechtelijk nog niet rijn afgedaan. 



Wat in deze tabel allereerst opvalt is de ongelijke 
leeftijdsverdeling tussen de drie onderscheiden 

diensten. Bij de GSD's en de SFB ligt de grootste groeP 
geregistreerde fraudeurs onder de 30-35 jaar, bij het GAK 
juist boven de 40. Het laatste is waarschijnlijk veroor-
zaakt door de grote groep WAO/AAW-gerechtigden in het 
GAK -bestand (zie tabel 4). Overigens dienen doze gage-
yens vergeleken te warden met die van het totale 

uitkeringsbestand. Zo lijkt op het eerste gezicht fraude 
vooral bij de jongere leeftijdsgroepen voor to komen, 
voorzover dit de GSD'S betreft. Vergelijking van dit 
fraudebestand met de uitkeringsbestanden van de 
GSD-Dordrecht on GSD-Eindhoven suggereert echter jets 

anders: beneden de 25-30 jaar kan van eon duidelijke 
oververtegenwoordiging gesproken worden, tot ongeveer 40 
jaar, waarna er minder fraudeurs worden geregistreerd 
don op grond van de leeftijdsopbouw in het gehele uitke-

ringsbestand verwacht zou mogen worden. De kritieke 
leeftijd ligt du s niet onder de 25, zoals tabel 6 lijkt 
eon to geven, moor tussen plusminus 30 tot 40 jaar. Ge-
gevens om dit vermoeden verder te onderbouwen konden 

helaas door de andere diensten niet worden geleverd. 
De noodzaak van eon vergelijking van dit fraudebe-

stand met het totale uitkeringsbestand (per dienst), 
bleek ook uit de uitkomsten van de variabelen geslacht, 
burgerlijke staat en geboorteland. Of iets verhoudings-
gewijs 'veel' of 'weinig' genoemd zou mogen worden hangt 
immers of van de populatie-opbouw van het gehele bestand. 
Aangezien doze achtergrondgegevens niet door elle 
diensten geleverd konden worden (de GSD-Eindhoven was 
hierin het volledigst), kunnen dit soort concluderende 
uitspraken niet gedaan worden. In het onderstaande zul-

len we ons beperken tot vergelijkingen binnen ons eigen 

fraudebestand. 
Over de verdeling near geslacht laat tabel 7 ons zien, 

dat er -voor de hand liggende- verschillen zijn vast te 
stollen tussen de GSD's enerzijds en het GAK on het SFB 
anderzijds. Bij de laatstgenoemde twee diensten komen 
vrouwen in dit bestand nauwelijks voor: 3% bij het GA K en 

8% bij het SFB (absoluut: 4 respectievelijk 3 vrouwen). 
Bij de GSD'S daarentegen bestaat 44% van het bestand uit 
vrouwen. Het geringe aantal vrouwen bij het SFE is ver-
klaarbaar uit het gegeven dot or in de bouw nu eenmaal 

zeer weinig vrouwen werkzaam zijn. In hoeverre dit voor 
de overige, onder het GAK vallende bedrijfsverenigingen 

het geval is, is onbekend. 
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Tabel_7 

Verdeling van de geregistreerde fraudeurs. 
onderverdeeld near dienst (= 100 %) 

G50 	GAK 	5F8 	Totaal 

Man 	 61 	97 	92 	72 
Vrouw 	 39 	3 	8 	28 

Totaal = 100 % 368 	125 	39 	532 

Dnbekend: 41 

Tabel 8 

Net verhoudingsgewijs grate aantal vrauwen bij de 
GSD's is slechts ten dole te verklaren uit het aantal 
schijnverlatingen en samentrekkers, nl. 192 van het be-
stand. Eon andere verklaring ken het aantal in tabel 8 
weergegeven gescheiden uitkeringsgerechtigden bij de 
GSD's zijn, nl. 30%. 

Verdeling van de geregistreerd verdachten burgolijke stand 

Gehuwd 	 30 	73 	72 	40 
Ongehuwd 	 36 	14 	21 	31 
Gescheiden 	 31 	12 	a 	26 
Goncubinaat 	 3 	-- 	-- 	1 
Overig, w.o. wed. 	 1 	1 	-- 	1 

Totaal = 100 % 

G5D 	GAK 	SFS 	Tataal 

352 	66 	39 	457 

Onbekend. 116 

label 8 leak belangwekkende verschillen tussen de 
GSD'S en het SFS Zion. De verdeling over de drie belong-
rijkste groepen (gehuwd, ongehuwd en gescheiden) lopen 
bij de GSD's weinig uiteen. Bij het 5 F 0  deareetegen is 
722 gehuwd, ruin 202 ongehuwd on slechts 82 (3 personen) 
gescheiden. Naar eon verklaring van daze ongelijke op-
bauw ken natuurlijk pas warden gezocht, wanneer dit 
bestand vergeleken ken warden met het gehele uitkerings-
bestand van deze twee diensten. Voorlopig beschikken we 
slechts over eon verdeling near burgerlijke stand van de 
GSD-Eindhgvcn, waarvan de indeling overigens slechts ten 
dele overecnstemt net de onze: gehuwd; 23,42; ongehuwd: 
43%; gescheiden (waaronder i verlatenfl. 222; 



concubinaat: 2%. Gelet op dp verschillen in herkomst van 
daze gegevens onthouden we ons van verdergaande bespie-
gelingen. 

De verdeling van de fraudeurs naar land van herkomst 
hebben wij in het onderstaande slechts weergegeven voor 
de GSD's: de gegevens van de bedrijfsverenigingen waren 
op dit punt nl. te onvolledig. 

label 9 

Verdeling van de fraudeurs naar land 

van herkomst. Dienst: GSD. 

aantal 

Nederland 	 245 	75 
Suriname + N.A. 	 48 	13 
Buitl. Eur. 	 11 	3 
Overig 	 35 	9 

Totaal 374 	100 

Zonder achterliggende gegevens over de opbouw van het 
gehele uitkeringsbestand ken over daze percentages wei-
nig worden gezegd. Sommige sociale diensten -vooral in de 
Randstad- hebben meer uitkeringsgerechtigden uit min-
derheden in hun bestand dan andere, by. kleinere ge-

meenten buiten de Randstad. Eon uitsplitsing near 
afzonderlijke sociale diensten en vergelijking met het 
basisbestand van doze diensten dient dan ook to worden 
uitgevoerd. 

Hoezeer de subbestanden van dit project uiteen 

blijken te kunnen lopen, liet men eerste inventarisatie 
van . de  gegevens van het SFB zien. Hoewel op 35% der for-
mulieren de herkomst van de verdachte niet was ingevuld, 
waren or op de overige formulieren nagenoeg goon buiten-
lenders opgegeven: 2 Duitsers en n Turk. 

In label 10 tenslotte zijn de fraudeurs ingedeeld near 
beroepsgroep. Evenals dit bij de indeling near herkomst 
het geyal was, zijn alleen de gegevens van de GSD's weer-
gegeven. 

label 11) 

Beroepsopbouw der geregistreerde fraudeurs bij GSD's 

aantal 

Goon beroeP 	 99 	33 
Handarbeider 	 51 	17 
Geschoold arbeider 	 78 	26 
Zelfstandigen 
Administratief en HBO 	 24 	8 
Overie 	 31 	10 

Toted l 	 304 	100 
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De grootste green fraudeurs blijkt zonder beroep to 

zijn. Het is mogelijk dat dit mode veroorzaakt wordt door 

het groat aantal vrouwen zonder beroeP, die wegens 

schijnverlating of samentrekking in dit bestand voor-

komen. Nadere uitsplitsingen dienen daartoe to warden 

uitgevoerd. Neast doze groep blijkt eon groot deel der 

fraudeurs in de groan der ongeschoolde handarbeiders to 

vallen. Deschoolde handarbeiders en zelfstandigen nemen 
respectievelijk 27 en 7% voor hun rekening. Fraudeurs 

uit andere sectoren, zoals administratief medewerkers, 

vertegenwoordigers, verplegers en horecapersoneel komen 

in dit bestand slechts in geringe getale voor. 

3.3. 4  De kosten voor de veneers-schen 

De belangrijkste vraag vanuit het gemeenschaPsbelang 

is natuurlijk: "Hoeveel kost doze fraude de 

gemeenschap?" Het sal de OP dit gebied ingevoerde lezer 

niet onbegrijpelijk voorkoman dat daze vreag moeilijk to 

beantwoorden zal zijn. Voor de onderzoeker liggen hier' 

tal van methologische valkuilen, wear hij gemakkelijk in 

kan tuimelen. Eon aantal daarvan sullen in het ander-

staande warden besproken. 

a) Administratieve nroblemen 
In de eerste pleats zijn or admi ni strat i eve pro-

blemen die hun oorsprong hebben in de opzet van de 

admi ni strat i es van de uitvoeringsorganen. De mode-

werkende di ensten ward gevraagd am op to geven wet or 

bij vastgestel de fraude of misbruik ten onrechte is 

uitgekeerd. Doze vraag leverde dubbelzinnige ant-

woordon OP. Sown i ge di ensten geven nl. het brut° ten 

onrechte uitgekeerde bedrag op, terwi j 1 andere juist 

weer het netto uitgakeerde bedrag vermelden. Van-

zel fsprekand maakt di t seen vergelijk tussen de 

di ensten n i et eenvoudig. 

De vreag is nu, welke berekening het juiste beeld 

geeft van de feitelijk geleden schade. Het nettobe-

drag is het bedrag dot de fraudeur ten onrechte in 

handen kr i jgt on dat de Hederlandse gomeente dead-

werkel jk ean hem kwijt 1 i jkt to zijn. De uit-

voeringsorganen zijn natuerlijk het brutobedrag 

kwijt: zij mooten opdraa i en voor de soc i ale hasten, 

loonbelasting en ziekenfondspremies on vorderen dit 

brutobedrag den ook van de fraudeurs terug . 4  Deson- 

14  Voor de fraudeur, voor wie safdragen' tech al eon 

vreemd begrip is, is dit natuurlijk nose' onbe-

grijaelijk: meter to moeten terugbetalen don hij heeft 

ontvangen. Volgens mededelingen der diensten dient 

men zich von doze terugbetalingen echter goon al to 

roosklcurige eoorstelling to oaken. 



danks lijkt de opgave van de nettebedragen het 
zuiverste beeld to geven ‘an wet op macroniveau eon 
schade wordt geleden. Hier stoat echter tegenover 
dat door gebrekkige gegevensuitwisseling het fiscale 
nadeel in veel gevallen onbekend blijft. 
Eon ander administratief probleem is dat sommige 
diensten alleen dan schadebedragen uitrekenen, wan-
neer zij overgaan tot aangifte of terugvordering. OP 
de schadebedragen van intern afgehandelde zaken 

krijgen we daardoor goon zicht. 

b) Recherchetechnische problemen 
Zijn de bovengenoemde moeilijkheden in overleg met 
de diensten wellicht nog te ondervangen, veal moei-

lijker is het om no te gaan hoeveel geld de fraudeurs 
uiteindelijk ten onrechte in handen gekregen hebben. 
Zoals uit tabel 5 blijkt, werkt ongeveer nvierde 
der fraudeurs volgens wettelijk arbeidscontract en 

is de fraudeperiode middels loonopgaven vast to 
stellen (aannemende dot er niets zwart wordt uitbe-
taald). In de overige gevallen is zo'n nauwkeurige 

vaststelling vrijwel onmogelijk. De zelfstandig 
werkende fraudeurs moeten worden gevolgd en gadege-
slagen. Alias wat voor het onderzoek aan work is 

verricht volt niet of nauwelijks te bewijzen, tenzij 
de verdachte doorslaat en 'schoon schip' maakt, jets 
dat -naar verluidt- moor weinig voorkomt. Ge-

woonlijk was men 'net begonnen' of werkte men vroeger 
alleen 'voor familie en vrienden', uiteraard 'voor 
niets of eon poor tientjes'. Malafide werkgevers 
hebben or evenmin belong bij am waarheidsgetrouw op 
to geven hoe lang een steunfraudeur in dienst was, 
zodat men ook in doze gevallen alleen is aangewezen 
op wat de sociale rechercheurs zelf hebben waargeno-
men. Hetzelfde geldt voor de samentrekkers en 
schijnverlaters, voorzover men bij doze groep zelfs 
moor jots kan bewijzen. Tezamen vormen doze groepen 
61% van het gehele fraudebestand. Tenslotte is or nog 
de groep van fraudeurs die merken dot zij gevolgd 

worden of anderszins in de peiling worden gehouden en 
's anderendaags de maatschappelijk worker komen ver-
tellen dat zij 'plotseling work gevonden hebben' of 

dot hun man 'pas geleden is thuis gekomen'. In de 
meeste gevallen wordt het onderzoek don stopgezet an 

blijft eon frauderapport alsmede eon berekening van 
de schade achterwege: eon fraudeduur is immers al-
lean middels een loonopgave van eon bonafide 
werkgever te bepalen. 

Voor eon juiste beoordeling van de opgegeven schade-
bedragen dient men met doze kanttekeningen rekening to 
houden. In feite komt het crop near dot men in ongeveer 
60% der gevallen slechts eon bawijsbaar minimum kan bare- 
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Gemiddelde onterechte uitkeringen. 	vitgesplitst naar dienst 	, 

Gemiddeld 	 Pers 

Parket: 	Arnhem 	 fl. 	7.500.- 	 7 
Den Haag 	 fl. 	12.400,- 	 13 
Den Bosch 	 fl. 	3.300,- 	 6 
Dordrecht 	 fl. 	9.000,- 	 4 

GSD: 	Den Haag 	 fl. 	15.700,- 	115 

	

Rotterdam 	 fl. 	22.000,- 	 10 

	

Dordrecht 	 fl. 	11.400.- 	 29 

	

Eindhoven 	 fl. 	10.100,- 	 65 
Arnhem 	 fl. 	43.700,- 	 36 

GAK 	 fl. 	11.600,- 	 13 
SFB 	 fl. 	13.300,- 	 34 

fl. 	160.000,- 	335 

Onbekend: 	248 
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Tabel 11 

kenen. Met hoeveel de opgegeven bedragen 'opgehoogd' 
zouden moaten warden, is onbekend. Een methode zou wel-
light zijn om in die gevallen waarin or een tijdskloof 
bestaat tussen de eerste fraudemelding en de aanvang van 
het opsporingsonderzoek. ui e gaan van hot tijdvak tus-
sen de eerste fraudemelding en de beeindiging van de 
withering. Daarbij wordt uitgegaan van de 
-aannemeliike- von , nnd-rstelling dat de fraudeur tannin-
to vanaf het tijdstip van de eerste tip heeft 

gefroudeerd, wat natuurlijk weer afhangt van de wijze van 
frauderen. Wear mogelijk zullen doze berekeningen op het 
onderhavige bestand alsnog warden uitgavoerd op een la-
ter tijdstip. 

Ten aanzien van de ten onrechta uitgekeerde bedragen 
zijn we uitgegaan van de in het jeer 1983 ter kennis ge-
komen gevallen van fraude. Daarbij dient to warden ver-
meld dat de berekende gemiddelden van het gehele bestand 
op eon aantal posten afwijken van die van 1983, hetgeen 
area wijst dat or nogal wat schommeling in het materiaal 
zit an dot de bier vermelde bedragen niet zonder moor 
landelijk -of zelfs over de jaren- geextrapoleerd meson 
warden. Doze gegevens gelden slechts voor doze diensten 
en voor doze onderzochte periode en dienen slechts to 
warden opgevat als tijdelijke benaderingen. In de vol-
condo tabellen zijn de bedragen afgerond op 
honderdtallen van guldens. 

Zoals gezegd dienen de in deco en volgende tabellen 
weergegeven bedragen met de grootst mogelijke omzich- 



Gemiddelde onterechte uitkeringen, 	uitgesplitst naar 
leeftijd 

Gemiddeld 	 Pers 

16-25 	jeer 	 fl. 	9.800,- 	 65 
26-30 	jeer 	 fl. 	12.600,- 	 49 
31-35 	jeer 	 fl. 	14.000,- 	 52 
36-40 	jeer 	 fl. 	33.400,- 	 42 
41-50 	jeer 	 fl. 	19.200,- 	 32 
51 	en 	ouder 	 . 	fl. 	24.800,- 	 8 

fl. 	16.900,- 	248 

Onbekend: 	305" 

Tabel 12 

tigheid gehanteerd te worden, niet alleen vanwege de zo 
juist gemaakte inleidende opmerkingen, maar oak vanwege 
de samengesteldheid van het bestand. De schadebedragen 
worden per dienst immers medebepaald door de opsporings-
techniek en strategie van de afzonderlijke diensten, die 
daarin vrijwel volledig autonoom zijn. Zo is het hoge ge-
middelde schadebedrag van de GSD-Arnhem grotendeels 
bepaald door een aantal reeds lang lopende gevallen van 
schijnverlating on samentrekking. In sommige van doze 
gevallen bedroegen de schadebedragen moor dan anderhalve 
ton. Het lagere schadebedrag bij de GSD-Eindhoven daar-
entegen wordt weer veroorzaakt door eon groot aantal 

chequefraudes, waarvan de schade de fl. 500,- gewoonlijk 
niet to boven goat. Deze wijze van frauderen werd door de 

andere diensten niet gemeld. In tabel 12 hebben we de 
verdeling van de schade over de onderscheiden leeftijds-
klassen weergegeven. 

Bovenstaande verdeling laat zien dat het hoogste ge-
middelde schadebedrag in de leeftijdsgroep van 36-40 
jeer zit: fl. 33.400,- tegen fl. 16.000,- voor het gehele 
fraudebestand. De tweede groep met eon onevenredig hoog 

schadebedrag wordt gevormd door de uitkeringsgerech-
tigden van 51 jaar of ouder. 

Eon mogelijke verklaring voor doze verschillen ken op 

grond van dit bestand slechts speculatief gegeven 
worden. Het is mogelijk dot het hier ten dole goat om 

is Het aantal 'onbekend' ken per onderzochte variabele 

verschillen, hetgeen afhangt van het aantal melon dat 
de 'uitsplitsingsvariabele' niet is ingnvuld. 
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Gemiddelde onterechte uitkeringen, 	uitgesplitst naar wet 

Gemiddeld 	 Fors 

WW 	 fl. 	10.200,- 	 41 
WWV 	 fl. 	18.700,- 	 82 
ABW 	 fl. 	24.000,- 	 69 
RWW 	 fl. 	12.200,- 	118 
WAO/AAW 	 fl'. 	46.800.- 	 3 
ZW 	e.a. 	uitk. 	 fl. 	4.263.- 	 9 

fl. 	16.000,- 	322 

Onbekench. 	251 
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Tabel 13 

mensen die gedurende lenge tijd een uitkering genieten, 
waardoor de schadebedragen navenant oplopen. Enige aan -
wijzing voor dit vernmeden levert de vergelijking van de 
gemiddelde schadebedragen near uitkeringswet. Fraude bij 
ABW-uitkering blijkt eon hoger gemiddeld schadebedrag op 
to leveren dan de andere uitkeringen. Het hoge gemiddelde 
schadebedrag bij arboidsongeschikten is gebaseerd op eon 
to klein aantal waarnemingen on daaruit verdergaande ge-
volgtrekkingen to maken. 

Hoewel wij de soort uitkeringswet nog niet hebben uit-
gesplitst near geslacht en burgerlijke staat. lijkt het 
toch geen at te gewaagde veronderstelling dat de hoogte 
van het ABW-gemiddeldo mode wordt bepaald door 'semen-
trekkers' en schijnverlaters die een A014-uitkering go-
nieten. Zo lag het gemiddelde schadebedrag voor 
gescheiden personen en in concubinaat levenden hoger den 
het totale gemiddelde. nl . fl. 25.500.- en fl. 19.500,- 
respeotievelijk, voorzover dit het G5D-bestand betreft. 
Eon verdere aanwijzing voor deze veronderstelling wordt 
verschaft door de vergelijking van de schadegemiddelden 
Per wijze van frauderen, zoals weergegeven in tabel 14. 



Gemiddelde onterechte uitkering uitgesplitst naar 

wijze van plegen 

	

Gemiddelde 	Pars 

Arbeidscontract 	 fl. 	9.800,- 	102 

Werkgever 	(deal) 	zwart 	fl. 	13.700,- 	 34 

Koppelbaas 	 fl. 	24.000,- 	 21 

Zelfstandig 	 fl. 	26.100,- 	 45 

Ander 	inkomen 	 fl. 	10.600, - 	 15 

Prostitutie 	 fl. 	7.600,- 	 14 

Economische eenheid 	 fl. 	27.400,- 	 42 

Combinatie 	inkomen 	 fl. 	8.300,- 	 13 

Overig 	 fl. 	15.400,- 	 39 

fl. 	160.000,- 	325 

Onbekend: 	248 

De zg. economische eenheden blijken het hoogste ge-
middelde schadebedrag op te leveren, gevolgd door de 
zelfstandigwerkenden en de in dienst van koppelbazen 

werkzame c1i4nten. Opvallend is in daze tabel het be-
trekkelijk lage schadegemiddelde van de 'wit' werkende 
fraudeurs, nl. fl. 9.800,-. Mogelijk wordt dit verschil 
veroorzaakt door dat deze fraudeurs sneller kunnen 

worden aangepakt en een minder langdurig onderzoek nood-
zakelijk is. Nader onderzoek naar het tijdsverloop van de 
fraudeonderzoeken zou hierop meer licht kunnen werpen. 

3.3.5 De kosten voor de dader 

Natuurlijk is het niet alleen van belang om de aan de 
gemeenschap toegebrachte schade te weten te komen. Wan 
near een fraudeur gepakt wordt en de hoogte van de schade 

alsmede de wijze van frauderen daartoe aanleiding geven, 
mag men verwachten dot het wederrechtelijk verkregen 

voordeel aan de fraudeur zal worden ontnomen: "Crime 
doesn't pay". Teneinde hierop meer zicht te krijgen 
hebben we in het formulier vragen opgenomen ten aanzien 
van de eventuele terugbetaling en administratieve 
sancties. Eveneens hebben we vragen opgenomen omtrent de 
afdoening door het OM an de straftoemeting: de afhan-
deling is immers een onlosmakkelijk onderdeel van de 

fraudezaak. 
De op dit vlak gestelde vragen bleken in de meeste ge-

vallen niet te beantwoorden. Van de l&I gevallen was to 
achterhalen dat er in 71 zaken een betalingsregeling ge- 
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troffen was. Daarvan ward de regeling in 37 gevallen go-
heel of ten dole nageleefd. Over de feitelijk 
terugbetaalde bedragen was nog minder bekend. De made-
dolingen van de desbetreffende functionarissen ver-
toonden OP dit punt echter eon deprimerende 
eensluidendheid: or komt van de ten anrechte verstrekte 
uitkering maar zeer weinig terug. Gelet op de schadebe-
dragon kunnen terugbetalingsregelingen van enige 
tientjes per week weinig moor dan svmbolisch genoemd 
worden. Daarbij gaat het am mensen die in de uitkerings-
reveling blijven. Wordt de uitkering gestopt. clan zou 
verhaal vrijwel onmogelijk zijn. Indien doze mode-
delingen op moor dan op enkele persoonlijke indrukken 
berusten, dam betekent dit dat frauderen in veel geval-
len eon betrekkelijk risicoloze wijze van 
inkomstenvermeerdering is, waarbij de zwanrste admi-
nistratieve sanctie de stopzetting van de uitkering is. 
Aangozien hierover nog weinig nauwkeurige gegovens voor-
handen zijn. lijkt verdergaand onderzoek op dit punt 
dringend gewenst. 

De gegevens over de vervolning en staftoemeting waren 
ten tijde van doze rapportering nog niet verwerkt. Het 
sante' strafrechtelijk afgehandelde zaken was trouwens 
zeer goring, vergeleken met het greet aantal door de uit-
voeringsorganen gedane aangiften. Kennelijk is de loop-
tijd voor dit sport zaken bij de politie en het OM zeer 
lang. an van de redenen ken de lenge wachttijd bij de 
politie zijn voor zaken die door diensten =rider op-
sPoringsbevoegdheid bij het OM moeten warden ingebracht. 
Pan daze Lange wachttijden zal bij de verdere verwerking 
van het materiaal afzonderlijk aandacht worden hesteed. 



4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het voorp,‘Ide geeft een eerste en vogrlopige indruk 

van het verlvop van de registratieproef. De tot nu toe 
verwerkte resultaten overziende, ken van een succes 

worden gesproken. 
In de eerste pleats heeft de registratie An an ander 

van het opsporingsbeleid van de uityperingsorganen 
zichtbaar gemaakt. Hoewel het bekend is dat het fraude-
beleid van de verschillende organen uiteenloopt, laat 
een registratie zien hoe dit beleid er concreet uitziet. 

Zo besteedt de ene GSD wel veal aandacht can een bepaalde 
vorm van fraude, terwijl de andere GSD of bedrijfsver-
eniging weer andere klemtonen legt. Ook de 

aangiftebereidheid, die per dienst nogal ken 

verschillen, komt middels daze registratie duidelijker 
can het licht. Men denke can het verschil tussen de 

GSD-Rotterdam en de GSD-Den Haag. 
In de tweede pleats laat de registratie zien dat de 

bekend geworden gevallen van fraude op een aantal ken-

merken in kaart te brengen zijn en dat van daaruit een 
gericht beleid opgesteld ken worden, waarbij rekening 
gehouden ken worden met mogelijke 'risicofactoren' (by. 

wijze van frauderen), schadebedragen e.d.. 
Dit alias wil overigens nog niet zeggen dat er geen 

bijstellingen noodzakelijk zijn. Hiertoe zullen in het 
onderstaande voorstellen worden gedaan. 

a) Het formulier 
Hoewel het invullen van het formulier volgens de uit-
voerende ambtenaren niet al te veal moeilijkheden 

opleverde, is toch gewerkt can een vereenvoudiging 
ervan. De redenen hiervoor waren tweeUrlei. In de 

eerste pleats is het tot nu toe gebruikte formulier 
verwerkingstechnisch te bewerkelijk voor zowel het 
CBS alsook voor het WODC. Het door het CBS ontwik -

kelde ontwerpformulier, dpt in de bijlage is 
opgenomen, voldoet beter aan technische vereisten. 

In de tweede plaats bevatte het gebruikte formulier 
een aantal vragen die door de diensten op het moment 
van invulling niet beantwoord konden worden. Daze 
vragen hadden betrekking op de eventuele terugbe-
talingsregelingen en op het verzwegen inkomen. 
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De vraag near het verzwegen inkomen was opeenomen, 
omdat de OM-richtlijnen dit ale uitgangspunt nemen. 
Het probleem van dit uitgangspunt blijkt nu echter to 
zijn dat or in de meeste gevallen weinig of niets van 
bekend is, behoudens de gevallen waarin de uitke-
ringsgerechtigde gewoon in loondienst is geweest. 
Zoals in paragraaf 3.3.4 is opgemerkt, is het in veel 
gevallen niet to achterhalen hoeveel iemand heeft 
bijverdiend: men weet vaak alleen dat legend ge-
durende de tijd van onderzoek regelmatig aan het work 
geweest is, of dat haar/zijn 'weggelopen' wederhelft 
herhaaldelijk de woning heeft betreden en or lang se-
noeg vertoofde om samenwoning aannemelijk to oaken. 
Gelet OP doze bevindingen blijkt het in het kader van 
eon statistisch project realistischer on doze vraag 
to laten vallen on allow, near de tan onrechte ver-
strekte uitkering to vragen. 
De vragen 6 (de overtreden wet) en 17 (hot laten 
doorlopen van de uitkering nadat or strafbare feiten 
waren vastgesteld) zijn in het nieuwe formulier niet 
opgenomen. De antwoorden op vraag 6 vielen in het 
oude formulier vrijwel altijd semen met die op vraag 
5 (uitkeringswet) of werden met art. 225 Sr. 
ingevuld, terwijl met vraag 17 bijna niemand raad 
wist. NiQUW opgenomen vragen hebben betrekking op 
eerder gepleegd misbruik on op de mate waarin de ver-
dachte het tenlaste gelegde poogt to ontkennen. De 
redactie van de vragen betreffende de het verloop van 
de afhandeling zijn ietwat aangescherpt. Uiteraard 
za1 het nieuw ontwikkelde formulier -waarvoor de 
ggg -Den Haag belangrijke suggesties heeft gedaan-
kritisch bekaken en op zijn bruikbaarheid getoetst 
moeten worden. 

b) wijze van registreren 
Ten aanzi en van de wijze van registreren zul len or 
tussen de deelnemenda di ensten eenslu donde af- 
spraken geme.nkt. enen to worden. Di t betreft het or 
• van registreren, de interpretatie van de 
vragen, de zg 	dater i ngsvragen on de netto of bruto 
verstrekte onterechte uitkeringen. 
Ten aanzi en van het moment van registreren ken warden 
overwogen uit to gaan van de bij het GAK gehanteerde 
omschrijving. Doze karst erop neer dat die seinen 
warden geregistreard, die eon gerede• vermoeden van 
fraude opleveren. Uiteraard levert het woordje • ge-
rode • eon subject i ef beoordelingsmoment op dat zo 
veel mogelijk verder moot warden ingevuld. Zo di enen 
fraudesei non die reeds bij eerste kennisneming al s 
• loos • worden aangemerkt 	bu i ten beschouwing to 
blijven. Het voordeel van doze omschrijving is dot op 
doze wijze ook zicht ken Norden verkrecen OP de go -

val 1 en van misbruik die bewijstechnisch evenwel geen 



strafzaak opleveren en op gevallen, waarin het ver-
moeden onterecht bleak. 
Mogelijke interpretatieproblemen zullen uiteraard in 
overleg met de gebruikers besProken an opgelost 
dienen te worden. Hetzelfde geldt voor de daterings-
vragen: de verschillende tijdstippen van kennis-
neming, aanvang an einde van het onderzoek, aangifte 
e.d. dienen door elle diensten ondubbelzinnig te 
worden uitgelegd. 
Ten aanzien van de ten onrechte verstrekte uitkering 

zal man beslissing genomen moeten worden over de 
vraag of het netto- dan wel het brutoschadebedrag 
di ant te warden vermeld (vraag 17). Aanbevolen wordt 
om te kiezen voor de ten onrechte verstrekte netto 
uitkering. De berekening daarvan sluit voor de 

meeste diensten aan bij de thans gevolgde bore-
keningsmethodiek, terwijl zij het baste aangeeft wat 
de fraudeur feitelijk in handen heeft gekregen. 

c) Landelijke spreiding van de registratie 
Ten einde men goed inzicht to krijgen in de aard en 
omvang van de geregistreerde fraude, dient de regis-
tratie over zoveel mogelijk diensten te worden ver-

spreid. Idealiter zou door elle uitvoeringsorganen 
worden deelgenomen. Zo'n ideale situatie lijkt voor-
lopig nog achter de horizon te liggen gelet op de 

organisatie die dit met zich mee zou brengen; nog af-
gezien van de vraag of alle, geheel of gedeeltelijk 
zelfstandige uitvoeringsorganen daarin zouden bewil-
ligen. Een gedeeltelijk landelijke invoering ken 
echter wel overwogen worden. 
In de eerste pleats zouden alle arrondissementspar-
ketten de ten parkette ingeschreven steunfraudezaken 
kunnen registreren. Hoewel de ervaring op het parket 

Rotterdam loot zien, dat dit geenszins probleemloos 
zal geschieden, is het te hopen dot invoeringspro-
blemen te overzien en te voorkomen zijn. Het zou te 
betreuren zijn als In of twee parketten om intern 
organisatorische redenen falen, waar andere wel slo-
gan. Landelijke registratie op OM-niveau levert in 
elk geval eon goad beeld van de justitiele invoer en 
van het aangiftebeleid van de uitvoeringsorganen op. 

In de tweede pleats kan naast deelneming van het GAK 
deelneming van alle zelfadministrerende bedrijfsver-
enigingen worden overwogen. Het goat hierbij om men 
beperkt aantal diensten met man gecentraliseerde ad-
ministratie, zoals dot bij het SFB ' het ga -

vel is. 
Ten aanzien van het aantal deal te nemen GSD's zal 
hoogst waarschijnlijk de nodige terughoudendheid be-
tracht moeten warden. Aanbevolen wordt om no te gaan 

of de deelname van e'en of twee GSD's per arrondisse-
ment mogelijk zal zijn. 
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d) Vertamaling van cchtergrandgegevens. 
U i t dilweergave van de bevindingen van de eerste re-

gi strat i eproef is or bij herha 1 i ng op gewezen dot de 

verkregen gegevens afgezet di enen to warden tegen de 
- 1 okal e- organ i sat i e van de opsporing on tegen het 

bosisbestand van de desbetreffende dienst. Onderzoek 

near het bag sbestand van de uitkeringsgerechtigden 

is hoogst waarschijnlijk in de eerste pleats eon 

praktisch probleern: sommige di ensten kunnen de be-

loner i jkste gegevens betrekkelijk probl tem]. Dos 

1 everen terwi j 1 andere daarmee weer de grootste 

moeite hebben omdat hun administratie or n i et op is 

ingericht. Het verkrijgen van moor inzicht in de or-

gen i sat i e van de opsporing kan echter op de volgende 

problemen stu i ten : al le ui tspraken over moor semen-

work i ng on integratie van het fraudebeleid ten 
spijt, zijn de schuttingen am de verschillende 

tuinen der uitvoeringsorganen nog hoog on stork en de 

kans is groat dot men Hover de schutting verhoogt 

clan hat aanwezige ankruid verwijdert. Dit neemt niet 

wee dat aanvullende gegevens over de organioatie van 

de opsporing noodzakelijk zijn, wil men het verwijt 

voorkomen dat uit de registratiebevindingen valse 

conclusies getrokken warden. 
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6"-EcCe 	 . 	 Naam zLent: 	  

Gevalsnummer: 	 eitvoeringsorgaan. : 	  

a) Geb,-,ortedatum en jaar: 	. 	. 	Man/vrouw m  

51 Gebocrtegemeence: 	 : land 	  

z) 3eroe2 

d) 3urgerliIke staat: ongehuwdigehnwd/ gescheIden van tafel en bed/ gescheiden van sch -t/ concubinaati-

weduw(e)inaar). 

e) Woohplaats: 

1) ,*.a.tum an de kennisneming van de vermoedelijke fraude: 	. 	.19 

2) Ter kennis gekomen van: 6 -GAK te 	  

O Zelf-adminiptrerente bedrijfsvcrenic:ing 	  

O Scciale Dienst: 	  

O Rijkspolitie/gemeentepolitie °  te 	  

O Anders, nl: 

3) Wi;ze van antdekken: 	0 Aancifte door: 	  op  

• 0 Tip: wel / niet anoniem - 	• op 	. 	.19 

O Onderzoek naar malafide praktijken 	van werkgever .  door: 	  

O Verklaringen van andere verdachte(n)/gecuige(n) "  

O Anders, ii.: 

4) 3enadeeide uienst: 	0 3edrijfsvereniging, nl.: 

O Soclale 

3) 7erdachte genoot een aitkering ingevolge de volgende wet(ten): 	  

51 7erdachte overtrad door het plegen van de (vermoedelijke) fraude de volgende wet(ten): 	  

7) OmschrijvIng van de wijze-waarop de fraude werd gepleegd: 

11
3 i

in
w

a
u

  3
an

o  



al Verdachte genooc ten .)snrechte 

uitkertmg wegens) 

o Niec Olsgegeven inkomen pat eigen arbeid: 	 weikte) 

O big ten werkgever/pitzendbureau vOlgends wettell3ke arbeldsovereenkomsr 

weer Illi/p0 ;peer eigen/valpe nacm aerkte 

O bil een werkgever die seheel/ten dele :l  zwart ultbetaalde 

O bij •en koppelbaas 

O bedrijfscak waarin verdachte werkte 	 te 	  

O zelfstandig els; 	 ce 	  

O Miet oggegeven inkoms ten van ten familielid. ni. 

o Niet DPSegeven ander, inkomsten. nl.) 

O Is gaan samenwonen .  (met vroegere echtgeno)cbtle) ”  1 

O Is in het huwelijk getteden 

O Genoot meer Ian 44n us:kering in de gemeente: 	  

O Genoot uitkeringen in :seer dan fen gemeente. 

of van meer dan 4an bedri]fsverenIngino, nl: 

O Niet opgeoeven Onroerend goed/vermogen "  

O Anders. nl.: 

9) Ge Ivermoedelipkel fraude wen) ovemdegend gepleegd In) 0 groepsverband 

0 alleen 

ID) Het verzwegen inkomen bedraagtv vermoedell),A per weekIrmd ‘.3ewtjsbaar was,' 	 per deek.' 
And 

De ten gnrechce ontvangen ustkerIng bedrasgt:f 	  

120 De perioCe(p) waarin vermoede 1 1 3Ic 	:au- 	a) 	. 	I) 	tot 	. 	.19 	1 1 1 .it 	tot 	 3 
dee rd 	rd 1 lep I en ) van 

121 Miervan waren de velgende bewi3sbaarp 	  loaarne sandulden . met letter pit vraag 121 

1i Doormalen war 'set van toepassing Is) 



14) Net de betrokkene werd weligeeri ) betalingsregeling ;ecroffen, die Yel/niet"beiir.digd is.. 

16i :e betalinrsrecelin.; wordt joor betrokkerv. ,e 1 /niet 11  nageleefS. 

16) Per ,eek/mnd l lis tot co heden f 	  betaald over de ?eriode(n): 	. 	.19 	tot 	. 	.19 

. 	.19 	tot 	. 	.19 

• 	 . 	.19 	tot 	. 	.19 

17) Na kennisneming van de (vermoedelijke) fraude liep de uitkering van de betrokkene ,el/nlet "  door 

terwijI er geen aanwijzingen zijn, dat de verdachte geszopt is met zijn frauduleuse handelingen. 

15) Tegen de betrokkene werden wel/geen administratieve sancsies toegepast, nl.: 

19) Na de kennisneming van d6 - fraude werd wel/geen "  onderzoek ingesteid. Datum onderzoek: 	. 	.19 	• 

Op grond van bet onderzoek werd een rapport opgesteld 	. 	.19 

De redenen ore geen onderzoek in te stellen waren: 	 • 

20a) 3esloten werd wel/geen "  aangifte te doen. Datum aangift..: 	. 	.19 

b) Van het doen van een aangifte werd afgezien om de volgende redenen: 

.71; Vardachze ,erd ingeschreven onde; parketnummer:  

) Verdachte heeft wel/geen "  documentatie 

Indien wel, torte omschrijving van. de misdrijven waaxvcor verdachte in de afgelopen S jaar met justitie 

. 	In aanraking gekomen is. 

••• 



Dear 

43) Verrachte 'end gel/pies "  verder vervolgd 

31j seponering sepotgrondlen): 	  

24) Datum seponerIng: 	. 	.19 

25) Mk ovengedragen aan: 	  

26) Datum van de terechafltting: 	. _.I9 	, vmor) 0 pontierechter 

0 meervondige kamer 

27) Strafeis: 	  

28) Einduitspraak) 0 schuldigverklaring met mplegging van de volgende strat) 	  

0 vrijspraak 

0 ontslag van reChtsvervolging 

29) 3i1zondere vocrwaarden bij voordaardel1jaa straf: 

Opmerkingeg: 

fatten 

II Doortalen wan net van toepassinm 15 

efloop 	 jear 	 fatten 	 snoop 
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• 	 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
Hoofdafdeling S6 — Statistieken van rechtsbescherming en veiligheid 

	; Prinses Beatrixlaan 428. postbus 959. 2270 AZ Voorburg 
r---s  Telefoon 070 - 694341. toestel 2851 

Instantie 	  

01 Geboortedatum: 	  

02 Woonplaats: 	  

03 Geb.plaats/-land: (id/en geboren 
by/ten Nederland, ken worden 
volstaan met gebonrteland) 

jaar mnd. dag 

I 	I 

04 Geslacht:  	man •... 	1 

vrouw ... 	2 

05 Beroep: 	  L_J 

06 Burgerlijke staat: 	 man 	vrouw 

ongehuwd 	  01 	11 
gehuwd en niet duurzaam verlaten 	 02 	12 

gehuwd duurzaam verlaten 	  03 	13 

gescheiden 	  04 	14 

concubinaat/samenwonend 	  05 	15 

weduw(e)(naar) 	  06 	16 

gevalsnummer 

Fraudestatistiek S 

	

10 Datum onderzoek: 	 jaar mnd. dag 

aanvang  	I 	 I 

eindrapport  	I 	 t 	I 

11 Client heeft de feiten: 

1 geheel toegegeven 	  

gedeeltelijk toegegeven  	2 

geheel ontkend  	3 

12 Benadeelde dienst: 

Bedrijfsver. 	naam 	  1 I 	 

Soc. Dienst 	te 	  2 I  

andere. nl.:   3 L 	 
13 Verdachte genoot uitkering krachtens de wet(ten): 

W•W 	  01 	• 

W.W.V 	  02 

A.B.W. 	 04 

R.W.W. 	  08 

W.A.0./A.A.W 	  16 

Z.W. 	  32 

overige 	 k 	 64 I 	 

L'4 



07 Wine van kennisneming: jeer mnd. dog 

datum kennisneming:  	, 

melding door:  	. 01 

tip. anoniern  	02 

tip. Met anomem 	  03 

onderzoek van maatschappelilk worker 	  04 

onderzoek van bijzondere controleur 	  OS 

verklaring door client  	06 

onderzoek bij marafide werkgever 	  07 

anders/onbekend nl.. 	  

08 Ala comic ter kennis gekomen van: 

	

to 	 1 L 	I 

Bedrigsvm. 	naam 	  2 L__J 
Soc. Diensl 	to 	 31 	I 

	

Belastingthenst aid. 		  4 
Gem, politic 	to 	 51 

L_I 
I 

Rijkspolitie 	to 	  6 L--I 

	

Anders/onbekendr 		  77 

09 Na kennisnerning we'd onderzoek ingesteld: 

nee. omdat 

Indien van toepassing code omcirkelen 

77 

2 

14 Omschrijving van de wijze waarop boucle word 
gepleegd: 

inkomsten At eigen arbeid 	  01 

inkomsten arbeid. echtgencrIolgel  	02 

vormen van economische eenheid 	 04 

OVericje 	  77 LA 
19 Verdachte genoot. len onrechte. tritkering wegens: 

werken bij werkgever, volgens wettelijke 
arbeidsovereenkomst 	  

werken bij werkgever. die geheel zwart unbetaalde 

werken bij werkgever. die god. zwart uitbetaalde 

werken bij male/ ide koppelbaas 	  

zelfstandig werken als 	  

01 

02 

03 

04 

05 

inkomsten ult prostoutre  	06 

niet opgeven andere inkornsten 	  07 

15a Omstandigheden waardoor verdachte ten onrechte 
uitkering genoot: 

niet moor woonachtig in gemeente van uitkering 	 08 

is goon samenwonen met vroegere eghtgencrioltle) 	09 

is goon samenwonen met vriendOn) 	  10 

genoot moor don Pen uitkering in gerneente  	11 

genoot uit kering in moor dan eon gemeente 	 , I2 

genoot uitkenng van moor den eon bedrijf sver. 	 03 

niet opgeven onroerend good en/of verrnogen  	14 

enders. nl.  	77 



16 De (vermoedelijke) fraude werd overwegend 	 parket nr. 	rb. jaar 
gepleegd: 	 26 lngeschreven 

bij parket onder nr.• 	 I  I 	 I 1  
in samenwerking met werkgever 	  1 

in samenwerking met anderen 	  2 	
jaar mnd. dag 

 

alleen 	  4 	 datum 	  

Li 
17 Ten onrechte netto ontvangen uitkering in guldens: 	UITSWITEND T.B.V. REGISTRATIE VAN HET 0.M. 

f 

18 Periode(n) waarin vermoedelijk gefraudeerd werd: 	
jaar mnd. dag 

minder dan 1 mnd. ... 	1 	9 tot 12 maanden ... 	5 	27 Beslissing 0.M.• 	  op: L  • 	 . 	 I 
1 tot 3 maanden 	 2 12 tot 18 maanden ... 6 	 dagvaardiging (verder vraag 28)  	1 

3 tot 6 maanden 	 3 10 tot 24 maanden •.. 7 	 parket nr. 	rb. jaar 
overdracht naar ander 

6 tot 9 maanden 	 4 24 mnd. en meer 	 8 	 parket, nr. 	 I 	 ' 	 I . I 2 
. 

19 Met betrokkene werd reeds een betalingsregeling 	 parket nr. 	rb. jaar 
getroffen: 

I 	
,  	 ■ 

la  	1 	
voeging naar zaak, nr. 	— 	 I 3  

nee 	 2 	
overeengekomen transactie 	  4 

	

onbekend ... 7 	
seponering: 

20 De betalingsregeling.werd door betrokkene 	
geen wettig bewijs (code 02) 	  5 

nageleefd: 	 gering feit (code 40)  	6 

la 	  •1 	 ander sepot, nt. code:   7 

nee 	 2 	 - 

onbekend 	 7 	 jaar mnd. dag 

21 Tegen betrokkene werden adm. sancties toegepast: 	28 Datum eerste terechtzitting: 	 I 	  

ja, nl.  	 Geeiste straf: 	. 

1 

nee, omdat 	  

A 

	

.3   2 

onbe!',Cnd •  	7 



22 Betrokkene been 'realer misbrulk gerneakt: 

1 

onbekend 	 7 

23 Overleg met/melding arm politie/O.M.: 

ja  	1 

onbekend 	7 

jeer mnd. dog 

Zo ja. datum merlea/melding 	  

Indict geen overlegrmelding reden 

24 Na dit overleg is alhandeling: 

gest opt 	  

voortgezet 	  

	

25 Aangitte/proc.-verbaal ingediend bij politie/O.M 	: 

nee 	 

jeer mnd. dog 

Zola. datum 	  

Zo nee. reden: 	  

Li 

2 

2 

29 Boort rechler: 

polltierechter  	1  

meervoucbge karner 	  2 

londerrechter  	3 

jaar rand deg 

30 Eindbeslissing op: 

schuldigverklaring 	  

vriispraak  	2 

ontslag van rechtsvervolging  	3 

indict schuldig:wal jade opgelegde straf: 

	 Li 

Naam contactpersoon soctale dienst 	  

Tel. nr. 	  Waste! 	  

Naam contactpersoon 0.M. 	  

Tel. nr. 	  Memel 	  

01218 



JAARVERSLAG OPENBAAR MINISTERIE 

203 
Beschikt de Minister ovefeen in algemeen begrijpelijk Nederlands gestel-

de versie van het jaarverslag Openbaar Ministerie 1980, bijlage VIII der be-
groting (Zie bij voorbeeld blz. 46 t/m 481? Zo ja, wil hij dit jaar aan de Kamer 
aanbieden? Zo neen, is hij bereid deze bijlage in een dergelijk taalgebruik te 
laten uvertalen ..? 

204 
Kan een cijfermatig inzicht worden gegeven in de sterke stijging van het 

aantal fraudezaken met een gecompliceerd karakter in de afgelopen per). 
ode? 

205 
Welke delicten worden precies begrepen onder afraudezakenn? Worden 

hiertoe bij voorbeeld naast bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrihe 
ook gerekend het ontduiken van belastingen en premies sociale verzekerin-
gen, premies voor de verplichte bedrijfspensioenfondsen en het opzettelijk 
ten onrechte ontvangen van sociale uitkeringen? 

206 
— Kan enig inzicht worden gegeven in aantallen en aard van de Nfraude-

delictenn die in 1980 bij het OM werden ingeschreven? 
— 'Kan worden aangegeven hoeveel van deze ufraudedelicten* waren be-

gaan door rechtspersonen en hoeveel door particulieren (hetzij werkgever, 
hetzij werknemer)? 

— Kan worden aangegeven hoeveel van deze ,ifraudedelicten door het 
OM werden afgedaan en hoeveel er voor de rechter werden gebracht? 

— Kunnen gegevens worden verstrelct over het aantal in 1980 uitgespro-
ken schuldigverklaringen ter zake van deze ufraudedelicten en van de aarc 
van de opgelegde straffen? 

— Kunnen gegevens worden verstrekt omtrent het totaal aan bedragen 
aan ontdoken belastingen en sociale premies en aan ten onrechte ontvan-
gen uitkeringen, dat was gemoeid met de in 1980 bij het OM ingeschreven 
ufraudedelicten.? 

— Is het mogelijk aan te geven of en hoeveel onder de term mfraudedelic-
ten. vallende straf bare feiten, waarbij de verdachte bekend was, in 1980 ter 
kennis van de politic kwamen zonder dat deze proces-verbaal opmaakte 
en/of de zaak verder onderzocht en de zaak bij het OM aanbracht? 

— Zijn er richtlijnen met criteria voor het OM, op basis waarvan het een 
lectie mod t maken van straf bare feiten in gecompliceerde fraudezaken die 
we) of niet aan de rechter zullen worden voorgelegd? 
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Jaarverslag Openbaar Ministeria 

203 

lk meen dere vraag te mogen olavarten ale eon aa naPo r ing e a^  de d dslef-
lers van het volgende jaarverslag openbaar ministerie pm. nog meer dan 
!hens al reeds het gavel is, zorg to besteden aan het gebroik van begrijpelijk 
Neder lands. Van mijn kant vraag ik er begrip voor dat rapponage over het 
strafrechtelijk rechtshandhavingsbeleid van het openbaar ministerie zich 
moot bedienen van een woordkeuze die aansluit bij in Nederland gebruike ,  
lijke rechtsbegrippen. 

Welding 

204 tot en met 206 

meen deze vragen niet goed to kunnen beantwoorden zonder  vooral-
gaand nader to hebben toegeticht wat moet worden verstaan onder frau-
des. in de zin zoals de begrotingsstukken en het jaarverslag oPenbear mints -
(aria dat woord hanteren. 

Een globale aanduiding is at gegeven in de rnemorie van toelichting op de 
Justitiebegroting voor het dienstjaar 1981 (blz. 34) on in het jaanderslag 
openbaar ministerie 1979 (biz. 70 onderaan en blz. 71 bovenaanl. 

In zijn in april 1981 uitgebrachte deelrappon spreekt ISM() Met van •frau-
de* maar van •rnisbruika en verstaat daaronder -Het opzenelijk niet, Met tij-
dig  of onvolledig verstrekken van gegevens met als gevolg het ten 
onrechte of tot eon te hoog bedrag ontvangen van overheidsgelden, dan we 
het ten onrechte niet of tot conic ing bedrag betalen van golden verschul. 
digd aan de overheida. 

Under toverheicht verstaat ISMO: -Age rechtsnersonen of organen van 
rechtspersonen die bun taken en bevoegdheden ontlenen aan de wet in for-
mate sin, met name het verrichten van uitkeringen of het doen van verstrek-
kingen don wel het hetten van bijdragena. 

Ooze omschrijvingen van arnisbruika (of van afraudes) hebben in leder ge• 
vat de verdienste dal zij duidelijk maken dal het gaat om financials benade-
ling door natuurlijke personen of door rechtspersonen van de overheid OP 
het terrein van de belastingwetgeving, de sociale-zekerheidswetgeving en 
de subsidiering en niet om financiele benadeling tussen burgers of rechts-
personen onderling. 

De begriPpen afraude. en timisbruika on de daarbij gegeven omschrijvin 
gen bieden evenwel weinig of goon zicht op het daarachter liggende, sons 
zeer gecornpliceerde. krachtens uiteenlopend wertelijk voorschrift, strafbaat 
gestelde gedrag. Zo zal als vtraude• of • mishruiku kunnen worden aange-
duid het gedrag van eon abeunhaas. die de Vestigingswet Bedriiven over. 
treedt (strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten). goon son-  

ale premies of belastingen betaalt en zich overigens bedient van vervalste 
facturen waardoor hij zich tovens kan schuldig maken aan vaisheid in go-
schrifte, oplichting of bedrieglijke bankbreuk. Soongelijke opmerkingen 
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kunnen worden gemaakt ten aanzien van de (tkoppelbaasm die zonder de 
wettelijk vereiste vergunningen en zonder de arbeidswetgeving na te leven 
arbeiders uitleent zonder ta voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van 
de fiscale en sociale zekerheidswetgeving. 

Fraude of misbruik in bovenbedoelde zin kan worden gepleegd door 
“werkgeyerstt (die tegelijkertijd als “werknemer. in dienst zijn van een 
rechtspersoon) en door (twerknemerst, (die tege)ijkertijd uitkeringstrekkers 
kunnen zi(n). 

Met het voorgaande hoop ik tevens duidelijk te hebben gemaakt dat de re-
gistratiesystemen van strafbare feiten binnen de administraties van de poli-
tic en van de parketten, waarvan het CBS ten behoeve van de criminele sta-
tistieken gebruik maakt, niet so eenduidig kunnen worden ingericht dat zij 
cijferrnatige en gespecificeerde gegevens kunnen verschaffen omtrent 

frauden.  of .misbruilcw. 
Nu in alle arrondissementen een of meet officieren van justitie zijn aange-

wezen die in hoofdzaak zijn belast met de behandeling van fraudezaken ben 
ik voornemens de procureurs-generaal bij de gerechtshoven te verzoeken te 
bevorderen dat deze officieren van justitie relevance gegevens verzamelen 
en bijhouden zodat een meet cijfermatig inzicht kan warden verkre§en. In-
tussen moet ik volstaan met een in hoofdzaak globale beantwoording van de 
vragen. 

204 
Neen. De onmiskenbaar sterke stijging van het aantal, vooral omvangrijke. 

fraudezaken en de dienovereenkomstige toenemende inspanningen van de 
reguliere politic. bijzondere opsporingsdiensten. openbaar ministerie en 
rechterlijke macht berust op ervaringsgegevens die van hen afkomstig zijn 
en die in algemene zin door het openbaar ministerie in de afgelopen jaren in 
zijn jaarverslag worden verwoord. 

205 
Onder verwijzin'g naar de inleiding beantwoord ik deze vraag bevestigend 

waarbij ik nog opmerk dat het ondoenlijk is een uitputtende opsomming te 
geven van strafbare feiten die aan afraude. of ttmisbruitot ten grondslag 
kunnen liggen. 

206 
a. Neen. 
b. c en d. Bij de registratie van strafbare feiten en van de afdoening daar-

van wordt niet gespecificeerd of de ufraudett is begaan door rechtspersonen 
of door natuurlijke personen en evenmin of de daders als awerkgever. dan 
we) als “werknement kunnen worden aangemerkt. 

Onder verwijzing naar de inleiding kan ik de vragen voor het overige niet 
beantwoorden. 

Wat de strahoemeting betreft kan ik slechts in algemene sin opmerken dat 
op grond van ervaringsgegevens afkomstig van het openbaar ministerie (die 
bevestigd worden door verslaggeving in de media) in omvangrijke frau-
dezalcen forse vrijheidsstraffen plegen te worden opgelegd. In di) verband 
meen ik er nog eens de aandacht op te moeten vestigen dat het opsporings-
en vervolgingsbeleid en het straftoemetingsbeleid in fraudezaken tezamen 
een van de oorzaken zijn waardoor de capaciteit in de huizen van bewaring 
en de gevangenissen onder druk is komen te staan. 

e. In het kader van het opsporingsonderzoek of het requisitoir plegen we) 
openbare mededelingen te worden gedaan over de omvang van de fraude 
in een concrete zaak. Zij betreffen dan altijd schattingen. De indruk bestaat 
dat het in sommige zaken om vele miljoenen kan gaan. Deze cijfers zijn ech-
ter niet hard te maken. Zij worden ook niet geregistreerd. In vele gevallen zal 
het openbaar ministerie zich immers niet tot taak kunnen stellen om de tota-
le ornvang zoal mogelijk van de fraude vast te stellen. Ook op dit punt zal ik 
het openbaar ministerie echter verzoeken te trachten voortaan gegevens 
voor zover beschikbaar te verzamelen. 
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52 

f. Neen.-Een globale indiCatie isle vinden in de siatisUsche gegeve 
de pglagen bij de mernorie van toelicnting (punt 1.4 op biz. 69 en 707 

g. Er bestaan geen tichtlijnen of criteria voor het opSporings. of ye! 
gingsbeleid in gecompliceerde fraudezaken. Die zijn ook nier te geven 
iedere flak zijn eigen Odzondere kenmeraen heels. Wet hanteen het 0
baar ministerie in het werkoverleg met de  „guliere politie en de beo 

opsporingsdiensten als algemeen uitgangspunt dat niet alle Abet/date 

die aan een fraudezaak ten grondslag liggen behoren te women appal 

en vervolgd maar dal de aandacht dienr le worden geconcentreerd cc 
' feiten die geld t op het wenelijk shafmaximum tot de rneer ernstige mc 
warden gerekend. 

Bepalend voor do keine in een contra& geval zijn verder ook de bay 

mogelijkheden. Veer een meer uirvoerige uiteenzetting verwijs ik nay 
jaarrerstag openbaar ministerie 1980 (blz. 57 en 58). . 

207 
lk verwijs near mijn antwoord dP vraag 206 Onder g- 

208 

De cijfers met betrekking 'aide huidige Organieke sterile, de feitelijk 
sterile en de noodzakelijk geachte sterkte bij Ce zinende en Staanda rn. 

stratuur luiden als volgt: 
• 

A. zinenee meginrervur 

Giirecmahoyen 
Rechtbana In 

Kanconnit.niien 

B. Suanita magtwaime 

142 136 168 

412 376 416 
108 102 109 

Ressomoarkenen 	 21 	27 
Arrononnmente 

pancotan 	 229 239 

8 ij het bovenstaande overzicht dient in aanmerking le warden genom 
dal: 

a.- de norrnatieve berening is berekend op basis van de statistische ge 
vans over de periode van 1 oktober 1979 t/m 30 september 1980 Iverwez 
worm near de taatste arils° van het antwoord op vraag 176): 

b. de feitelijke sterile aan rechters bij de rechtbanken en de gerechtsf 
ven gezamenlijk in werkelijkheid 27 Personen lager is dan in he overver 
aangegeven. Reden hiervan is dat bij de berekeningen, in overeensternr ,  
met de at spraken daarover met de colleges. de bij die colleges werkzarnt 
rechtsauditeurs voor de helft alt rechter zijn meegeteld; 

C. bij de berekening van de feitelijke bezerting van de arrondissement: 
parketten de verkeersschouten volledig en de als plaatsvervangende oh. 
van justitie optredende raio's voor 3/5 dagtaak zijn meegeteld. 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1983-1984 

•• 

Aanhangsel van de Handelingen 

636 
Vragen van het lid Salomons (P.v.d.A.) 
over steunfraude. (Ingezonden 9 
maart 1984) 

1 
Kan de regering mededelen hoeveel 
gevallen van steunfraude in 1983 door 
de uitvoeringsorganen of de reguliere 
politic ter kennis van het openbaar 
ministerie zijn gebracht, zo mogelijk 
uitoesolitst naar arrondissement? 

2 
Indien vraag 1 bevestigend wordt 
beantwoord, kan de regering dan ook 
mededelen. uitgesplitst naar arrondis-
sementen: 
- in hoeveel gevallen deze zaken niet 
door het openbaar ministerie in 
behandeling werden genomen en 
terugverwezen zijn naar de benadeelde 
dienst: 
- hoeveel van deze zaken uiteindelijk 
per parket door het openbaar ministe-
rie ingeschreven, vervolgd en gesepo-
neerd vverden en wat de sepotgronden 
waren; 
- hoeveel steunfraudezaken in 1983 
door het openbaar ministerie werden 
afgehandeld en hoeveel daarvan 
werden geseponeerd en wat de 
sepotgronden waren? 

3 
Kan de regering per arrondissement 
over de afgelopen jaren een inzicht 
geven met betrekking tot: 
- het aantal keren dat een der 
uitvoeringsorganen of sociale diensten 
is benadeeld; 
- het gemiddelde uitkeringsbedrag 
dat in deze gevallen is uitgekeerd; 

Vragen gesteld door leden van de Kamer. met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

- de verdeling van deze gevallen over 
de onderscheiden uitkeringswetten; 
- de wijzen waarop deze steunfraudes 
werden gepleegd? 

4 
Kan verslag gedaan worden over de 
toepassing van de richtlijnen van de 
commissie-Pfeil? 

5 
Kan de regering een rapportage 
geven over de voortgang van het 
zogenaamde frauderegistratieproject? 

6 
Is de regering bereid te bevorderen 
dat. analoog aan de landelijke coordi-
natie ter voorkoming van misdrijven, 
een landelijk coorciinatiepunt voor de 
bestrijding van misbruik en fraude in 
het leven wordt geroepen? 

Antwoord 

Antwoord van minister Korthals Altes 
(Justitie). (Ontvangen 5 april 1984) 

1-4 
Aangezien tot dusver een uniform 
landelijk registratiesysteem ontbreekt 
en het verzamelen van de in deze 
vragen bedoelde gegevens dus in 
hoofdzaak aan de hand van dossieron-
derzoek zou moeten geschieden, zou 
dit onderzoek veel tijd en extra 
inspanning vergen. De medewerking 
van de gemeentebesturen (gemeente-
'like sociale diensten) en van de 
bedrijfsverenigingen is daarbij 
onontbeerlijk. Ten einde aan de 
behoette aan feitelijke gegevens 
tegemoet te kunnen komen is. ter 
uitvoering van een toezegging van 
mijn ambtsvoorganger gedaan tijdens 
de behandeling van de justitiebegro- 
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ung in 1982 in de Tweede Kamer, in 
1982 in vitt ewer arrondissernemen, te 
weten 's-Gravennage, Rotrerdam. 
Dordrecht, 's.Henogenbosch en 
Arnhem, eon begin germsakt met eon 
experiment trauderegistratie. Pit 
project heeh. vooruitlopend op can 
landelijka invoering, ten doe na te 
gaan of de ontworpen registratieme-
Mode geschikt is en op welke wijze de 
registratie van diverse vormen van 
fraude kan warden georganiseerd. Pit 
experiment word( begeleid door de 
begeleidingscommissie Frauderegi-
straits. die is ingesteld aoor de 
procureurs-generaal. De begeleidings-
commissie streeh ernaar nog veer ae 
zomer de procureurs-generaal een 
imerirnrappon Innen ende de registra-
tie van sociale zekerheidsfraude aan 
te bieden. wasn't althans ten dele. de 
in de vragen 1 tot en met 4 izermetie 
gegevens zullen zin opgenomen. 
Tevens zal een &Dane Dij het rapport 
informatie bevanen over de vraag of 
en zo a wets gegevens in de avenge 
arrondissementen voorhancien zijn. 

5 
Het experiment frauderegistratie 
omvat, naast de sociale.zekerheids-
betide. werkgeversfraude, belasting-
traude en de tklassieket fraude 
lzwendel, bedrog en oplichtingl. Het 
onderdeel sociale-zekerheidslraude is 
momenteel net verst gevorderd. De 
eerste ervaringen zullen in het 
hierboven bedoelde rapport worden 
opgenomen. Oak de registratie van de 
belastingfrauae verl000t bevredigend. 
Het is nog niet bekend wanneer een 
verslag betretlende at registrant van 
de twee avenge vormen van traude 
tegemoet kan warden gezien. 

54 

6 
Eon landelijk coardinatiepunt voor do 
bestriiding van misbruik en traude 

analogie van de landelijke 
ct...tdinatie Ibij de politiel ter voorko-
ming van misdrijven, past met binnen 
de wenelijke structuur van het 
openbaar ministerie. Damon is 
indenijd. near aanleiding van de 
standpuntbepaling met betrekking tot 
cle voorstellen van ISMO, besloten de 
coordinatie op te zenen vanuit de 
ressonen van de vijf gerechtshoven. 
Daanoe hehoen de procureurs-gene• 
real de ressonelitkefraudecommtssies 
ingesteld. waarvan elle frarmeofficie-
r en van justitie feel ultmaken. en die 
warden voorgezeten door eon 
advocaat-generaal. Landelitke coardi. 
natie is verzekerd aoordat Dc voorzit-
tern van de ressoneiiike fraudecom. 
missies periodiek bijeenkomen ander 
biding van de advocaat-generaal bii 
het gerechtshof no 's-Gravenhage. mr. 
P. A. H. Bon. Tweemaal per jaar 

. overlent doze vergadenng met de 
ambtelijke !tiding van mijn oepane-
mem. Tenslone fungeen de vergade-
ring van vidorytters van de ressonelijke 
fraudecommissies xis landelijke 
beleidsvoorhereidend overlegotgaan 
van hat openbaar rninistene op het 
terrein van de fraudebeschrijving. In 
die hoedanigheid adviseen zij de 
vergadering van procureurs-generaal 
bit de gerechtshoven. 
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