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Voorwoord

De lezer van dit eerste nummer van Justitiele
Verkenningen heeft wellicht opgemerkt dat op het
omslag van dit nummer de naam van uitgeverij Gouda
Quint prijkt boven die van het WODC. Deze kleine
uiterlijke verandering markeert een belangrijke
wending in het uitgavebeleid van het tijdschrift. Met
ingang van deze jaargang is Justitiele Verkenningen
een coproduktie van het WODC en Gouda Quint. Het
WODC blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het
blad; Gouda Quint neemt de exploitatie voor haar
rekening. Personen en instellingen die niet strikt
onder het Ministerie van Justitie vallen, zullen
voortaan gaan betalen voor een abonnement op het
tijdschrift. Bovendien zal voor losse nummers van het
tijdschrift (ook voor nabestellingen van justitieklanten') betaald moeten worden. Het tijdschrift zal ook in
de boekhandel verkrijgbaar zijn.
De achtergrond van deze wijziging ligt in de
toegenomen belangstelling voor het tijdschrift, met
name van buiten justitiele kring. Deze belangstelling
werd steeds ruimhartig benaderd; de stijgende kosten
van het tijdschrift werden echter niet langer verantwoord geacht. Inmiddels hebben abonnees die niet
onder het Ministerie van Justitie ressorteren een
schrijven hierover ontvangen. Omvang en frequentie
van het tijdschrift zullen dezelfde blijven. Ook zullen,
zoals in de laatste jaargang reeds het geval was, vele
deskundigen van buiten het WODC bijdragen aan de
inhoud van Justitiele Verkenningen. Het streven is er
meer dan ooit op gericht een informatief en pluriform
thematisch vaktijdschrift te presenteren, dat niet mag
ontbreken in de justitiele' boekenkast.
Het eerste nummer van deze jaargang staat in het
teken van ondernemersfraude. Fraude is door de
criminoloog Hoefnagels het delict van de jaren tachtig
genoemd. Nu heeft dit delict daarbij in deze tijd veel
'concurrentie' van andere delictvormen. Een feit is
echter dat in de pers met grote regelmaat verslag
wordt gedaan van meer of minder grote fraude-zaken.
Voorwoord
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In dat licht wordt wel gesteld dat het 'fraudebewustzijn'
is toegenomen; dit lijkt zowel bij het publiek als bij de
potentiele daders het geval te zijn. Met de verschijning
van het Ismo-rapport in 1985 is de bestrijding van
fraude in Nederland eerst goed van de grond gekomen.
Desondanks kunnen vele problemen bij de bestrijding
van fraude door ondernemingen worden gesignaleerd.
In het openingsartikel van P.C. van Duyne worden
deze problemen bij de bestrijding geanalyseerd. Juist
het feit dat het bij ondernemersfraude meestal gaat
om weloverwogen onwettelijke handelingen, maakt
deze vorm van misdaad zijns inziens tot een ernstige
aangelegenheid, ernstiger dan de respectabele status
van de plegers doet vermoeden. Hij wijst onder
andere op de complexiteit van de grote fraudezaken,
de mogelijkheden van de verdediging om de zaak op
te houden, de trage gang van zaken bij wetgeving en
beleid, en op de moeilijkheden bij de coordinatie van
de verschillende bij de bestrijding betrokken diensten.
Het artikel opent met een overzicht van verschillende
vormen van — wat hij noemt — bedrijfsmatige misdaad.
Problemen bij de bestrijding doen zich niet alleen
voor in het binnenland. Grote fraudezaken spelen
zich vaak af in internationaal verband. Over de
afstemmingsproblemen en de verdragen voor internationale rechtshulp informeert prof. Reijntjes. Het
grensgebied van Nederland, Duitsland en Belgie is
van oudsher berucht vanwege 'criminele' grensoverschrijdingen. Deze `gouden driehoek' is inmiddels
opgegaan in een veel groter (EG-)verband dat
aanleiding geeft tot internationaal gearienteerde
ondernemersfraude. Deze internationalisering noopt
tot samenwerking tussen landen met verschillende
`wetsculturen'.
Een voorbeeld van een dergelijke internationale
fraude wordt gerapporteerd door medewerkers van de
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van
Landbouw en Visserij. Bij controle van het depot van
kaashandelaar A. werden enige onduidelijkheden
aangetroffen, die het begin vormden van een groot en
diverse landen omspannend geval van kaasfraude,
waarvan de frauduleuze bruto-winst meer dan vier
miljoen gulden kon belopen: een casus met `tweehonderd meter administratie'. Ten slotte geeft fraude-officier J. Koers een uitgebreid gedocumenteerd overzicht
van de wijze waarop in Engeland de fraudebestrijding
ter hand wordt genomen.
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Aard en aanpak van bedrijfsmatige misdaad
dr. P. C. van Duyne*

'Ik ruil papier tegen geld en ik
ben dus eigenlijk een koopman
in bedrukt papier. De koper
krijgt een baal of een hele
wagen exemplaren thuis en
daarmee is de waar geleverd.
Dan volgt direct de factuur en
het incasseren.'
Elschot, `Lijmen'
Inleiding
Het is weinig voorgekomen dat misdaad werd
aangeduid met een kledingsstuk van een bepaalde
kleur; de witte boord van een hemd. Deze is een
onderdeel gaan vormen van een breed verbreid
begrip: witte-boordenmisdaad. Deze term is overigens
niet zo maar een benaming van een bepaald soort
strafbaar feit, zoals inbraak of flessetrekkerij. Hij
verwijst door zijn associatie met een bepaald soort
drager zowel naar een hogere maatschappelijke
klasse, alsook naar de wijze waarop leden van deze
klasse misdrijven zouden plegen: (vermogens)misdrijven gepleegd door in aanzien verkerende ondernemers,
waarbij het vooral om ondernemersfraude zou gaan.
Maar het begrip reikt verder: het gaat ook om
functionarissen of ambtenaren, die door het schenden
van het in hen gestelde vertrouwen (Sutherland, 1940;
1949) misdrijven plegen.
Met de term witte-boordenmisdaad gaat vaak ook
maatschappijkritiek gepaard: plegers van dit soort
misdrijven uit hogere maatschappelijke kringen
zouden ten onrechte niet als misdadigers worden
herkend of benoemd, dan wel verhoudingsgewijs
weinig worden opgespoord en berecht. In het laatste
* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het WODC.
Bedrijfsmatige misdeed
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geval zou de opgelegde straf bovendien vaak weinig
in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten of
de 'opbrengst' (Levi, 1981; Drost, 1984; Van Steenbergen; 1987). Ms achtenswaardige leden van handel,
industrie en bestuur voldoen zij niet aan het archetype
van de Boef, de Schurk, de Misdadiger en roepen niet
het beeld op van de buiten de samenleving geplaatste
bedreigende ander (Levi, 1985). De omstandigheid dat
de door hun misdrijven veroorzaakte schade die van
de kleine criminaliteit verre overtreft (Bequai, 1978;
Sleurink, 1981; Woltjer, 1985), lijkt niet voldoende te
zijn om hen een plaats te geven te midden van de
andere, `gewone' misdadigers.
Het kan niet ontkend worden, dat de term wineboordenmisdaad juist door zijn vele associaties binnen
de criminologie van grote betekenis is geweest. Het
begrip is definitorisch evenwel veel bekritiseerd
(Zwanenburg, 1984), waardoor de vraag rijst of het
niet overtollig is geworden. Bij vele buitenlandse
onderzoekers is er sedert enige jaren dan ook sprake
van een zekere verzadiging in de definitiestrijd
rondom dit begrip (Levi, 1985): het begrip of soms
alleen het woord lijkt een binnenkomertje te zijn
geworden, waarna wordt overgestapt naar 'economic
crime'. Ondanks dat heeft het in de criminologie
echter een te belangrijke plaats gekregen om het
onbesproken te laten, vooral ook door zijn band met
ondernemersfraude. In de volgende paragraaf zal ik
eerst aandacht aan het ontstaan en de inhoud van dit
begrip wijden. Daarna zal ik mij richten op wat ik
economisch als de belangrijkste kant van zowel
witte-boordenmisdaad als van iedere ondernemersfraude beschouw, maar dat deels een beperkter en een
ruimer gebied beslaat: bedrufsmatig gepleegde
misdrijven.
Van witte boord naar bedrijf
De ruime aandacht en de publikatie van tot de
verbeelding sprekende geruchtmakende fraudezaken
in de afgelopen tien jaar heeft Hoefnagels (1987) ertoe
verleid fraude tot 'het delict van de jaren tachtig' uit
te roepen. Ten onrechte: deze regelmatige publiciteit
maakt dit verschijnsel nog niet tot 'het delict van een
decennium'. Voorlopig kan men slechts zeggen, dat er
in Nederland sedert 1979 in zekere zin sprake is van
een doorbraak van een Traudebewustzijn' (Van
8
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Duyne, 1983; Brants en Brants, 1984), waardoor dit
verschijnsel langduriger belicht is geweest dan in de
voorafgaande tijdvaken. Maar dat betekent nog geen
ontdekking van een nieuw verschijnsel.
Het is historisch welhaast een open deur om erop te
wijzen, dat met het ingewikkelder worden van de
economic sedert het eind van de Middeleeuwen en
vooral met de ontwikkeling van het geldwezen,
gepaard gaande met een agressief zoeken naar nieuwe
markten, er zich ook nieuwe vormen van misbruik
aandienden: de lanten' boordenmisdaad.
Grootscheepse ontduiking van de voor de Republiek
onontbeerlijke convooien en licenties (Snapper, 1959);
nieuwe vormen van speculaties zoals de South Sea-bubble
(Marshall, 1962) in het vroeg 18e eeuwse Engeland; omkoping
van hoge ambtenaren zoals Francis Bacon; het grote
financiele schandaal rondom het Panamakanaal (Zeldin,
1973), al deze vormen van wat nu witte-boordenmisdaad
heet, hebben de ontwikkeling van de Noordatlantische
economic trouw begeleid. Sommige van deze financiele
schandalen werden door de tijdgenoten geenszins als
`marginaal laakbaar' toegedekt. Zij leidden vaak tot de val
van politici en tot nieuwe economische regelgeving ter
voorkoming van nieuwe uitwassen (Dillard, 1967).

Het regelmatig naar bovenkomen van allerlei
financiele vergrijpen van hooggeplaatsten leidde nog
niet tot een duidelijke benoeming, hetgeen niet
inhoudt, dat men zich voor de publikatie van Sutherlands baanbrekend werk niet bewust was van de vaak
onverhulde roofzuchtige mentaliteit van de 'robber
barons' (Cambell, 1971) gedurende de jaren van
krachtige industrialisatie, zoals in de VS na de
Burgeroorlog of in Duitslands `Grfinderzeie (Liebl,
1985). Reeds in 1907 wees Ross in zijn Sin and Society
erop, dat de maatschappij meer bedreigd wordt door
de witte-boordenmisdadiger, dan door de gewone
boef. Ook de diep ingrijpende crisis van de jaren
dertig versterkte dit bewustzijn. Tegenover de grauwe
werkloosheid, armoede en kleine criminaliteit der
velen stonden de zelden vervolgde miljoenenvergrijpen
van de financieel machtigen: de kleine elite van 'white
collar'-dragers voor wier vergrijpen reeds toen de term
'white-collar crime' werd gebruikt.
Het begrip zelf raakte vooral na de bekende
publikaties van Sutherland in 1940 en 1949 in de
criminologische literatuur ingeburgerd (Bequai, 1979).
Dit wil nog niet zeggen, dat daarmee ook de aanpak
Bedrijfsmatige misdaad
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van de witte-boordenmisdaad een aanvang nam of dat
het terstond een kernaandachtspunt voor criminologen
werd: ten tijde van de McCarthy-jaren en het Wirtschaftswunder in West Europa was er weinig plaats
voor onderzoek op dit gebied (Geis en Stotland, 1980;
Liebl, 1985). In feite duurde het tot de jaren zestig,
toen kritiek op de gevestigde orde minder riskant was
geworden, voordat `kritische' criminologen er een
belangrijke kwestie van maakten.
Met het onder de aandacht brengen van de ernst
van de witte-boordenmisdaad (en de nogal slappe
aanpak ervan), brak ook de definitiestrijd los (Geis en
Stotland, 1980). Sutherlands omschrijving stamt uit
een tijd dat de scheiding tussen witte en blauwe
boorden nog duidelijk was (er waren reeds verschuivingen) en eigenlijk alleen de ondernemerselites in
staat waren met grootscheepse wetschending grote
winsten te maken. Door de stormachtige naoorlogse
ontwikkelingen van de economie in zowel de VS als in
Europa na de geslaagde invoering van het Marshallplan (1948), konden de witte-boordenrangen steeds
minder geassocieerd worden met een duidelijke
`herenelite': ondernemende lieden van bescheiden
tlauwe boord'-achtergrond kregen steeds meer
mogelijkheden om in de witte-boordenwereld mee te
spelen, zowel economisch als politiek. Voorts was er
sprake van een steeds groeiende economische
regelgeving, die het aantal mogelijk te plegen
boordenmisdaden' niet onaanzienlijk uitbreidde.
Bezien vanuit de dader of pleegsituatie heeft door deze
ontwikkelingen het begrip witte-boordenmisdaad \Feel van
zijn onderscheidend vermogen verloren. Dit wordt duidelijk
galustreerd door de tussen 1979 en 1985 veel ophef
makende koppelbazenzaken. Uitgaande van de wijze van
plegen vallen deze zaken in de categoric 'witte-boordenmisdaad'. Toch werden zij niet als zodanig opgevat (Hoefnagels,
1981): koppelbazen waren geen `mannen van aanzien' en
voldeden qua verschijning en achtergrond voldoende aan het
archetype van de Boef om als gewone misdadiger te worden
beschouwd. (Brants en Brants, 1984). De koppelbazerij werd
niet gerangschikt onder misdrijven gepleegd door aanzien lijken (Verheul, 1984).

Naast deze historische vervaging heeft het begrip
innerlijke methodologische gebreken. Dit probleem is
in het verleden bij herhaling vermeld en vanuit
wetenschapsfilosofisch gezichtspunt uitvoerig
uiteengezet door Zwanenburg (1984). Zijn weten-
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schapsfilosofische speurtocht lijkt mij evenwel van
minder belang dan de juridisch-economische benadering van Reiss en Biderman (1980). Deze beklemtonen
enerzijds de benadering vanuit het positieve recht,
volgens welke er in elk geval sprake moet zijn van een
met enigerlei straf(strafrechtelijk of administratief)
bedreigde wetsovertreding. Verwerpelijke, maar niet
strafbaar gestelde handelingen vallen er dus buiten.
Daarnaast beklemtonen zij de maatschappelijk/politieke en bedrijfsmatige zijde van het begrip: het gaat
namelijk om het verkrijgen van geldelijk gewin door
het misbruiken van merkbare invloed, macht of
vertrouwen bij het deelnemen aan het wettelijke
bedrijfs- of politieke leven. Het `witte-boordenkarakter'
van het door hen omschreven verschijnsel is daarmee
volkomen opgegaan in de malafide deelneming aan
het maatschappelijke verkeer. De reden waarom zij
toch de term witte-boordenmisdaad handhaven is niet
sterk: zij schrikken terug voor een nieuw woord.
Naar mijn mening is het begrip witte-boordenmisdaad wel aan vervanging toe: het blijft de geur
houden van door `heren' gepleegde afkeurenswaardige,
financiele wangedragingen, ongeacht of deze strafbaar
zijn gesteld. Ik zou daarom ook de witte boord
voorlopig willen laten voor wat het is en voortborduren
op het door Reiss en Biderman voorgestelde uitgangspunt. Daarbij gaat het mij om het plegen van misdrijven
vanuit enigerlei wettelijk `bedrijr in de ruimste zin
van het woord: handelsonderneming, stichting,
eenmanszaak of beroep zoals medisch specialist,
politieke instelling of plaats binnen de overheid. Dit
soort strafbare feiten zou ik bedrijfsmatige misdaad
willen noemen: het vanuit een positie van vertrouwen,
macht of invloed in het kader van enigerlei economisch,
bestuurlijk of politiek bedrijf op schijnbaar wettelijke
wijze deelnemen aan het erkende economische en/of
politieke verkeer met de bedoeling de daarvoor geldende
maatschappelijke spelregels wederrechtelijk te gebruiken
voor eigen of andermans gewin.
Deze omschrijving is ruimer dan het begrip
economische misdaad, waarin de klemtoon ligt op
handetsmisdaad (Muller en Wabnitz, 1982; Levi, 1985)
en fraude tegen de overheid:
— Zij omvat uit de aard der zaak de economische
misdaad: het met het oog op geldelijk gewin overtreden
van economische en fiscale regels en de gewone
strafbepalingen betreffende valsheid en bedrog.
— Zij omvat ook bestuurlijke en politieke omkoopbaar-
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heid, alsmede het (onafhankelijk daarvan) misbruik
maken van politieke macht ten behoeve van eigen of
andermans geldelijk gewin.
— Er moet sprake zijn van een deelneming aan
rechtmatige economische of politieke bedrijvigheid: er
is een 1 v/lite voorgevel'. Dit sluit vormen van georganiseerde misdaad uit, voor zover deze is beperkt tot
de markt van wettelijk verboden goederen of diensten.
— Er moet sprake zijn van een maatschappelijke
positie van vertrouwen, invloed of macht, waarmee
tegenover derden profijtelijk misbruik gemaakt wordt.
Dit sluit de in stilte opererende boekhouder uit.
Echter niet de 'gewone' ondernemer die belastingfraude pleegt.
— Voorts gaat het om strajbaar gesteld gedrag,
ongeacht of deze als overtreding of als misdrijf is
gekwalificeerd. Laakbare, maar niet strafbare handelingen, vormen van oneigenlijk gebruik, blijven dus
buiten de omschrijving.
—Tenslotte sluit zij individueel gepleegde vermogensmisdrijven op het gebied van het kredietwezen,
belastingen en sociale zekerheid, en het handelsverkeer
tussen burgers onderling uit.
Deze omschrijving pretendeert overigens niet, dat alle
afbakeningsmoeilijkheden overwonnen zijn. De zwakke plek
zit juist in het begrip `bedrijfsmatigheicr, ten aanzien
waarvan tal van casusposities zijn te bedenken, waarvan
onduidelijk is of zij nu wel of niet onder de omschrijving
vallen. Bijvoorbeeld: een ondernemer kan fraude plegen in
de sfeer van de omzetbelasting of frauderen bij het invullen
van zijn inkomstenbelastingformulier door persoonlijke
uitgaven zakelijk te boeken. Is er nu in het eerste geval
sprake van bedrijfsmatige misdaad en in het tweede geval
alleen sprake van "gewone belastingfraude? Het is de vraag
of er enige omschrijving te vinden is, die alle te bedenken
afbakeningsproblemen kan omzeilen.
De verschuiving van witte-boordenmisdaad naar
bedrijfsmatige misdaad brengt nog een andere
aandachtsverschuiving met zich mee. Indien dit soort
feiten bedrijfmatig gepleegd worden, dan zullen we
ook moeten gaan kijken naar de plaatsen waar deze
zich voltrekken: de `markten' waarop de daders
vanuit hun economische en maatschappelijke p1aats
met gebruikmaking van de hun ter beschikking
staande organisaties en regelgeving op verschillende
wijzen de gelegenheden tot bedrijfsmatige misdaad
benutten.
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Bedrijfsmatige misdaad als marktverschijnsel
De uitsluiting van individueel gepleegde gevallen
van oplichting, bedrog en (sociaal/fiscale) fraude laat
desondanks voor ieder land een enorme verscheidenheid aan mogelijke vormen van bedrijfsmatige
misdaad over. Deze verscheidenheid betreft overigens
niet alleen de wijzen van plegen, maar ook de
maatschappelijke plaats van de daders. De opvatting,
dat de plegers van dit soort misdrijven alleen bij de
hoogste lagen van de bevolking gezocht moeten
worden, vindt weinig grond in de werkelijkheid.
Berckhauer (1981) vond in zijn dossieronderzoek van
ernstiger gevallen van `Wirtschaftskriminalitar dat 17,5% der
daders behoorden tot de `onderlaag' en de `onderste
middenlaag' van de bevolking; 44% werd toegerekend tot de
`middenlaag' en ruim 30% tot de `hogere middenlaag' en
`hogere laag' van zijn sociaal-economische indeling van de
bevolking. Soortgelijk daderonderzoek, zoals uitgevoerd
door Hagan en Parker (1985), Hagan en Palloni (1986) en
Van Dijk (1987) ondersteunen Berckhauers bevinding.

Deze bevindingen wijzen crop, dat de `witte-boorden
benadering' te smal is. Naar mijn mening sluit een
meer marktgerichte benadering beter aan bij de
sociaal-economische werkelijkheid: ongeacht maatschappelijk aanzien verschaft iedere economische/politieke bedrijvigheid op een bepaald marktgebied
mogelijkheden tot wederrechtelijke verrijking.
Onbekend is alleen in welke mate bepaalde gelegenheden en omstandigheden worden misbruikt. We
weten slechts, dat ondernemers in het benutten van
gelegenheden tot frauderen niet al te bescheiden zijn.
Zo vond Van Bijsterveld in zijn bekende onderzoek in 1980,
dat 60% van de onderzochte ondernemers die in staat waren
om te frauderen dit ook daadwerkelijk deden. Berghuis en
Paulides (1982) vonden in hun onderzoek naar faillissementsfraude, dat in ruim een derde der faillissementen gefraudeerd
was, hetgeen gelet op de gebrekkige inhoud van de faillissementsdossiers wellicht een onderschaiting is. Voor zover
bekend, is de buitenlandse situatie weinig verschillend van
die in Nederland. De Zweedse Nationale Raad voor
Misdaadvoorkoming (1985) stelde een zeer hoog percentage
faillissementsfraudes vast: 39% in 1982 en zelfs 75% in 1983.
De uitkomsten van de `Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten' (een ruimer begrip dan bedrijfsmatige
misdaad) laten vanaf 1974 een gestaag toenemend aantal
strafzaken zien: van 51.150 aangebrachte overtredingen in
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1974 naar 163.472 in 1983, terwiff de berekende en geschatte
schade in dezelfde tijd toenam van 1.381 naar 6.928 miljoen
mark (Liebl, 1985). Uiteraard bestrijken deze cijfers niet de
verborgen bedrijfsmatige misdaad, waarvoor schattingen
worden opgegeven van 50 tot 150 miljard DM in 1983
(Weinhoffer en SchOler, 1986).

Met al deze brede schattingen en het in de literatuur
alom vermelde `topje van de ijsberg' is nog weinig
over dit verschijnsel gezegd. Niet alle bedrijfsmatige
misdrijven zijn even ernstig of warden in even grate
getale gepleegd, terwijI oak de aangerichte schade in
haar aard en omvang nogal kan verschillen. Oak hier
staan talrijke kleine zondaren tegenover een paar
grate `boeven', die in `kleine bezetting' een gehele
markt, bedrijfstak of zelfs de kredietwaardigheid van
een land in gevaar weten te brengen (vgl. Cornwell,
1987; Kochan en Pym, 1987).
Ten einde het gebied van de bedrijfsmatige misdaad
in kaart te brengen, lijkt het zinnig am uit te gaan van
de verschillende marktgebieden, waarop de potentiele
daders opereren.
Vormen en deelnemerschap in bedrijfsmatige misdaad
Het in kaart brengen van het onoverzichtelijk aantal
te onderscheiden vormen van bedrijfsmatige misdaad
gaat de omvang en bedoeling van dit opstel vet te
boven. Zelfs een beknopt overzicht van wat in
West-Duitsland Wirtschaftskriminalitat genoemd
wordt, levert al spoedig een pittig financieel-economisch handboekje op (zie o.m. Muller en Wabnitz,
1982; voor Engeland, zie Arlidge en Parry, 1985) In
plaats van deze juridische beschrijvingen, wordt bier,
zoals gezegd, gekozen voor een marktgerichte
benadering. Het begrip markt dient hier ruim te
warden opgevat. Het betreft zowel een duidelijk
afgegrensd gebied van bedrijvigheid (bijvoorbeeld de
bouwmarkt), als algemenere transacties met financiele
gevolgen tussen economische subjecten, zoals tussen
de overheid en ondernemers.
Door hun opbouw en inrichting kunnen markten
sterk verschillen in de mate waarin zij bedrijfsmatige
misdaad mogelijk maken. Dit betreft zowel het aantal
mogelijke `medespelers', als de mogelijke winstgevende
wetsschendingen (Coleman, 1987). Daarbij spelen
naast economische en wetstechnische variabelen oak
'zachtere' variabelen een rol, zoals de bedrijfs- en
14
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ondernemingscultuur (Van Steenbergen, 1987) binnen
en tussen ondernemingen en tussen bedrijfsleven en
overheid. Op grond van welke maatstaven marktvormen ingedeeld moeten worden is nog onduidelijk. In
het onderstaande treft men dan ook slechts verwijzingen
naar globale marktstructuren aan. Gedetailleerde
economische en sociale analyses zullen hier ongetwijfeld verdergaande verfijningen en uitsplitsingen
opleveren.

Niet geven en nemen met de overheid
Ofschoon de overheid (behalve als privaatrechtelijke
rechtsp.ersoon) gewoonlijk niet zelf als een ondernemer
optreedt, is zij wel een van de belangrijkste marktdeelneemsters. Zij verschaft in elk geval de meest algemene
gelegenheid aan de overige marktdeelnemers tot
bedrijfsmatige misdaad in de vorm van `niet geven'
(belastingfraude) en 'nemen' (subsidies).

— Belastingfraude
Vanuit het standpunt van de naar winst strevende
(of soms alleen maar overlevende) ondernemer is
belasting- en premiebetaling een kosten- of verliespost,
die hij zo klein mogelijk poogt te houden. Uiteraard /is
de meest verkieslijke en minst gevaarlijke weg die van
het tot op de bodem uitputten van de door de wet — al
dan niet bedoeld — geschapen mogelijkheden. Zoals
bekend gaan vele ondernemers een stapje verder en
overschrijden de schemerzone van (niet strafbaar)
misbruik naar regelrechte belastingfraude, waarvan de
aard en omvang alleen in brede trekken bekend is. In
de meeste gevallen gaat het om makkelijke 'Ineenemertjes' en bedient slechts een klein deel zich van
listig opgezette constructies met het oog op een
grotere buit (Van Bijsterveld, 1980). De drempel tot
deze zeer verbreide vormen van bedrijfsmatige
misdaad is laag. De fraudemiddelen zijn betrekkelijk
eenvoudig (merendeels verzwegen ontvangsten,
Grotenhuis, 1980; Seckel, 1979), de pakkans — laat
staan kans op straf — is laag en de rationalisering ligt
voor de hand: men `rnoet' wel frauderen, want 'zij' (de
concurrenten) doen het ook. Men zou hier kunnen
spreken van de brede 'onderkane van de bedrijfsmatige
misdaad, zo men deze ietwat zware term daarop al
van toepassing wil laten zijn: verzwegen omzet om
daarmee de kassiere, die anders niet zou komen, zwart
uit te betalen. lioezo misdaad?' Een breed publiek
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ervaart hier weinig strafwaardigheid.
Aan de andere kant van de schaal staan de knappe,
maar voze belastingconstructies, waar kennis, ervaring
of gehuurde deskundigheid voor nodig is. Gelet op de
beoogde buit kunnen deze moeilijk worden aangemerkt
als de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 'overlevingsmarge in een wereld van moordende wedijver'.
We komen hier op het gebied van de in de Angelsaksische literatuur zo genoemde 'corporate crime': door
vooral grote en/of internationaal opererende bedrijven
gepleegde misdrijven. (De term `corparate crime'
duidt overigens niet alleen op het plegen van
belastingsmisdrijven; Ermann en Lundman,
1977).
Het plegen van deze 'betere' vormen van belastingfraude staat overigens open voor iedere ondernemer
die over voldoende geldmiddelen, deskundigheid
en/of marktomvang kan beschikken. Daarbij wordt
zijn werkwijze technisch bepaald door het marktonderdeel dat hij bestrijkt, de beoogde 'buit' en schade
(bij betrapping) en zijn verwachte slevensduue als
ondernemer. Zowel een gevestigd bedrijf als een
fraudeur pur sang kunnen een ingewikkelde grensoverschrijdende 'BTW-carrousser ondernemen en de
winst via buitenlandse dochtermaatschappijen laten
wegsijpelen, maar hun plaats in de markt 'clicteert'
wel de te kiezen methode. De gevestigde ondernemer
streeft uiteindelijk bedrijfsvoortzetting na, waardoor
hij zich niet iedere frauduleuze constructie kan of wil
veroorloven. Zelfs na ontmaskering moeten zijn
handelingen niet de geur van 'echte misdaad' krijgen.
De volledige fraudeur, de ondernemende crimineel,
(Berghuis e.a., 1985) hoeft niet zo kieskeurig te zijn:
het is hem om het even of hij in vlees, video's of in uit
facturen bestaande `rookwolken' handelt. Hij gaat met
zijn keten van 'plof-bv's' (Berghuis en Paulides, 1984)
net zolang door tot de onderneming klapt en hij zich
met de buit uit de voeten dient te maken.
De verscheidenheid aan mogelijke fraudemethoden (Sleurink,
1982; Dekker en Kamerling, 1982; Dannecker, 1984) is zeer
groot. Toch is hier Oen sprake is van een massale deelname
aan een Traudecircuit'. Alle populaire verhalen dat frauderen
zo gemakkelijk is ten spijt, stelt het `grote-geld-frauderen'
andere toegangseisen, dan de `dagelijkse' belastingfraude.
Deze beperkte deelname zegt overigens nog niets over de
aangerichte schade. De frauderegistratie door de FIOD laat
een zeer scheve verdeling van de schade zien: een paar grote
fraudeurs nemen meer dan een derde van het schadetotaal
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voor hun rekening (Van Duyne, 1986, 1987; Grotenhuis,
1980).

— Subsidiefraude
De overheid neemt en de overheid geeft. Voor
willekeurig welke markt is de gevende overheid een
bron van winst, die zoals de ervaring inmiddels
geleerd heeft, met grote malafide virtuositeit bespeeld
wordt. Daarbij gaat het niet alleen om ondernemers in
handel, industrie en landbouw, maar ook om onverdachte maatschappelijke instellingen, zoals scholen,
wier rijksbijdrage of blote voortbestaan afhankelijk is
van het aantal leerlingen. Vrijwel iedere maatregel
waarbij de overheid een bijdrage levert aan de
produktie (of juist aan de beperking ervan!) leidt tot
een nieuwe marktstructuur, die boeren en burgers
gelegenheid tot frauderen verschaft.
Een voorbeeld van het ontstaan van een marktstructuur door
overheidsbijdragen is het landbouwbeleid van de Europese
Gemeenschap. Zoals bekend is de Gemeenschapswetgeving
bijzonder fraudegevoelig (Groen Europa, 1982; Gabert,
1984). Door uit te gaan van de officiele cijfers kon de
Europese Commissie lange tijd ontkennen dat er sprake was
van meer dan alleen incidentele fraude. Echter, deze cijfers
worden juist aangeleverd door lidstaten, die weinig belang
hebben bij bestrijding van EG-subsidiefraudes (Mennens,
1986), waardoor er te weinig fraudes gemeld worden. Thans
blijkt het verschijnsel van de EG-fraude veel verder om zich
heen gegrepen te hebben. Het is onzeker of ook hier sprake
is van een pyramidevormige verdeling van de deelnemers
aan de subsidie- of restitutiefraude: bijvoorbeeld veel kleine
ondernemers frauderend met vee, olijven, vis of wijn aan de
basis, met een kleiner wordend aantal beroepsmatige
knoeiers aan de top. In elk geval blijken de op het gemeenschapsrecht ingespeelde grote ondernemers in staat om in
internationaal verband (Groen Europa, 1982) aanzienlijke
winsten te maken. Ondanks de incidenteel uitgedeelde hoge
straffen, lijkt de pak- en straflcans gezien de aantallen
veroordelingen, geen al te grote belemmering op te leveren
(Gabert, 1984). Overigens er is bij deze EG-fraude niet
noodzakelijkerwijs altijd sprake van ingenieuze constructies.
Grote restitutiebedragen worden soms middels `Iclassieke'
smokkel (boter onder een paar dozen aardbeien in diepvrieswagens) opgestreken.
Als voorbeeld, waarbij het stelselmatig ontduiken van een
afdrachtverplichting leidde tot een nieuwe marktstructuur
kan de arbeidsmarkt genoemd kunnen worden. Door
wettelijke en economische omstandigheden, met name door
de bekende 'wig' tussen de arbeidsopbrengst en loonkosten
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(loonbelasting en premiedruk), werkloosheid enerzijds en
arbeidsschaarste anderzijds werd het steeds winstgevender
om werknemers vanuit de zwarte arbeidsmarkt te betrekken.
Beperkingen in het ter beschikkingstellen van arbeiders door
officiele koppelbazen en de verbreiding van de constructie
van het valse onderaannemerschap leidden tot een nieuwe,
winstgevende marktstuctuur in de bouw, mede mogelijk
gemaakt door bijna stelselmatige inertie van de overheid in
de jaren zeventig (Van Duyne, 1983).

Handelsfraude
Dit brede gebied, omvattende alle verkeer in
goederen en (geld)diensten, laat een even brede
staalkaart aan menselijke vindingrijkheid als aan
slachtofferkansen zien, van de geringste consument tot
de multinationale bedrijven. Een indeling van dit
marktgebied naar te leveren diensten of goederen is
weinig zinvol: bij verandering van markt veranderen
ook de methoden, technieken en slachtoffers van dit
soort misdrijven. Zinniger lijkt met mij om uit te gaan
van de in het bovenstaande terloops gemaakte
onderscheiding in marktdeelneming: enerzijds de
ondernemers voor wie een of andere vorm van
bedrijfsvoortzetting voorop staat en anderzijds de
ongebonden 'boekaniers', die alleen een snelle slag
willen slaan om vervolgens weer achter de horizon te
verdwijnen. Door hun economische betrokkenheid en
doelstelling kunnen zij verschillen in hun wijzen van
optreden en in de keuzen van hun slachtoffers.
Vanzelfsprekend doet deze tweedeling de werkelijkheid
geweld aan: ook boekaniers bedreven vaak gewone
handel, wanneer de te verwachten tegenstand groot
leek of er ook normale winst te behalen was.
— Economische boekaniers
Economische boekaniers (met deze aanduiding van
onze economische plunderaars wordt overigens niets
romantisch bedoeld) lijken als plegers van bedrijfsmatige misdrijven het gemakkelijkst te plaatsen. Uiteindelijk zijn het immers slechts oplichters, die door een
niets ontzienende keuze van hun middelen grote en
kleine bedrijven, armen en rijken bestelen. Deze grove
beeldvorming is deels juist. Wie een jaargang fraudebulletins van de Fraudecentrale van de Centrale
Recherche Informatiedienst doorneemt, ziet inderdaad
een stoet aan kleurrijke handelaars in luchtkastelen en
droomgoud aan zich voorbij trekken: 'Phantom
capitalists' (Levi, 1981). Achter een witte voorgevel
18
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van een bedrijf (niet zelden op naam van een stroman)
wordt het bij ondernemers en publiek opgewekte
vertrouwen financieel net zo lang misbruikt, totdat
aangifte gedaan wordt bij de politic. De wijze waarop
dit soort feiten gepleegd worden doet er eigenlijk
weinig toe: zij kunnen uiteenlopen van aangeboden
`thuiswerk' (de bekende `thuiswerkkoning'), tot
waardeloze landaankopen in de VS of beleggingen in
luchtfondsen' (Van der Voort, 1984; Peters, 1987).
Uit de wijzen van plegen volgt, dat de omvang en de
duur (maar niet de schade) van dit soort bedrijfsmatige
misdaad in de meeste gevallen beperkt moet zijn.
Anders dan bij fraude tegen de overheid bemerken
slachtoffers vroeg of laat dat zij `getild' zijn, hetgeen
er meestal toe leidt, dat de `boekanier' zijn onderneming
tijdelijk moet staken of elders moet voortzetten. Ook
de deelnemersgraad is beperkt. De beroepsmatige
zwendel en oplichting vergt niet alleen enige handelskennis maar vooral bereidheid om economisch en
psychologisch voortdurig te koorddansen en in zekere
zin economisch een nomadenbestaan te leiden. De
luchthandelaar' is immers niet gericht op het
opzetten van een blijvende onderneming. Tenzij hij
erin slaagt zich zorgvuldig achter stromannen te
verbergen, weet hij dat hij vroeg of laat ontmaskerd
wordt. In elk geval zakt zijn voorgevel in en moet hij
een ander deel van de markt betreden om nieuwe
slachtoffers te maken. Dit betekent dat hij over
voldoende marktervaring moet beschikken om zich
temidden van nieuwe slachtoffers in de zakenwereld
te begeven en hen in de val te laten lopen (Levi, 1981;
Kessler, 1980), een vaardigheid die zeker niet ieder
gegeven is.
— De gewone ondernemer
Kan de `economische boekanier' nog beschouwd
worden als een zeer schadelijk, maar niet al te vaak
voorkomend roversverschijnsel, geheel anders is het
gesteld met de onderneming die niet is opgezet met
het oogmerk om te frauderen, maar in de loop van de
bedrijfsvoering op het `hellend vlak' is terecht
gekomen. Dit betreft vooral de krediet- en faillissementsfraude. In de meeste gevallen is er sprake van
tegenvallende bedrijfsresultaten, gevolgd door
liquiditeitsproblemen en een overkreditering. Met het
bankroet in zicht kan de ondernemer proberen er nog
zo veel mogelijk voor zichzelf uit te slepen door
eenvoudig goederen aan de boedel te onttrekken.
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Maar hij kan ook dezelfde techniek als die van de
flessetrekker toepassen, bijvoorbeeld door op het
laatst nog op krediet kopen en contant doorverkopen.
De deelnemingsmogelijkheid aan dit soort kredietfraude
geldt voor het gehele bedrijfsleven: van de groenteboer op de
hoek tot een gerenomeerde bank, zoals de Tilburgse Hypotheekbank. De deelnemersgraad aan deze vorm van bedrijfsmatige misdaad is vooral in tijden van economische teruggang
groot (Raad van Europa, 1979; Tiedemann, 1985).

Vanzelfsprekend blijft bedrijfsmatige misdaad ook
in de 'bonafide' handel niet beperkt tot het benadelen
van schuldeisers: daarvoor is de markt te veelzijdig en
het aantal uit te buiten regelingen te overvloedig. We
betreden hier het uitgebreide gebied van schendingen
van regels, die zowel de interne bedrijfsvoering,
alsook de verhouding tot andere bedrijfsgenoten,
investeerders en het publiek in het algemeen bestrijken.

•

Bij de schending van regels waarbij de eigen onderneming
slachtoffer wordt, is het niet altijd duidelijk wanneer er
gesproken kan worden van 4bedrigsmatige misdaad'. De
`gouden greep' van de lantasielozei boekhouder bijvoorbeeld
is wel een misdrijf binnen het bedrijf, maar heeft toch te veel
weg van een persoonlijke diefstal om als bedriffsmatige
misdaad te kunnen gelden. De reeks van `gouden grepen'
van een afdelingsdirecteur van een groot concern is evenzeer
te beschouwen als diefstal of verduistering, maar neemt al
spoedig het karakter van bedrijfsmatige misdaad aan,
bijvoorbeeld wanneer de onderneming door middel van
vervalste jaarrekeningen naar buiten moet optreden.
Voorbeelden van op dit gebied zeer ernstige en verstrekkende
vergrijpen zijn er te over, zoals onze eigen ABP-zaak, de
Guinness-affaire, waarbij tientallen miljoenen ponden zijn
'zoekgeraakt' (Kochan en Pym, 1987), of de Volkswagen-devisenzwendel met een geschatte schade van DM 500 miljoen.
In de eerste twee zaken waren er overigens ook nog andere
stralbare feiten in het geding. In de omvangrijke Guinnesszaak werd op grote schaal met aandelen geknoeid tijdens de
wetloop om de overname van Distillers. Ook de wijze van
misleiding door de top van de Ogem begint, gelet op de
uitgebrachte verslagen, het karakter van bedrijfsmatige
misdaad te krijgen.

De wijzen waarop op leidinggevend niveau de
fondsen van het bedrijf voor eigen doeleinden
strafbaar kunnen worden uitgebuit verschillen
natuurlijk per land en bedrijfsvorm. Vaak is het
trouwens niet eens duidelijk of er sprake is van
mismanagement of van `platte' (maar ingenieus
20
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ingeklede) diefstal en verduistering (Leigh, 1982;
leningsconstructies aan de directie: Ardlidge en Parry,
1985): de hoogste bedrijfsleiding beschikt immers over
ruime mogelijkheden om buitensporige persoonlijke
uitgaven `zakelijk te boeken' of anderszins voor de
(plooibare) register-accountant aanvaardbaar aan te
kleden (Lakeman, 1986). Er is hier duidelijk sprake
van een glijdende schaal van het misbruiken van
bedrijfsfondsen naar regelrechte plundering (looting
the company', Leigh, 1982).
De deelnemersgraad aan deze vormen van bedrijfsmatige misdaad is uiteraard beperkt door het aantal
bedrijven dat zich financieel, maar vooral ook
sociaal-organisatorisch leent voor 'interne plundering',
alsmede door het aantal leidinggevende functionarissen
dat kan beschikken over de organisatorische en
juridische middelen op beslissingsniveau. Hoewel het
aantal beschreven gevallen van interne plundering
door de bedrijfsleiding te gering en te verscheiden is
(ondanks de publikaties van Kamerling/Helvoort
(1984/1985) is er nog te weinig stelselmatig onderzoek
op dit gebied), ondersteunen de gepubliceerde
gevallen Reiss' (1978) stelling, dat dit soort bedrijfsmatige misdaad hecht verankerd is in de organisatiecultuur van het bedrijf zelf (Vaughan, 1980; Coleman,
1987; Van Steenbergen, 1987).
De bedrijfsmatige misdaad tegen derden betreft de
schending van regels, waardoor de concurrentieverhoudingen tussen ondernemingen geregeld worden of de
samenleving in bredere zin (consument/milieu) wordt
beschermd of nadelige kanten van het vrije ondernemersschap worden ingeperkt. Zonder volledig te
kunnen zijn, gaat het in de meeste landen om:
— beperking van monopolieneigingen van (grote)
ondernemingen;
— (geheime) horizontale en vertikale prijsafspraken;
— voorschriften ter handhaving van eerlijke mededinging;
— algemene bedrogsbepalingen betreffende de
hoedanigheid van aangeboden koppwaar (geen
knollen voor citroenen);
— bijzondere bepalingen, gericht op de veiligheid en
gezondheid van gebruiksgoederen;
— milieuwetgeving en wetgeving gericht op industriele
veiligheid;
— bijzondere wetten die het handelsverkeer op het
gebied van effecten en deviezen regelen;
— politieke gelegenheidswetten, zoals handelsverboden
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met oorlogsvoerenden, landen met een 'moreel
verwerpelijk regiem' (Zuid-Afrika) of met landen die
bepaalde uitvindingen niet in handen mogen krijgen
(computerartikelen naar de Sovjet-Unie).
Zoals de bovenstaande globale opsomming reeds
aangeeft, is de regelgeving zeer breed en uiteenlopend,
terwijI de strafbaarstelling van land tot land kan
verschillen. Hetzelfde feit kan in het ene land niet
strafbaar zijn, in het volgende slechts een administratieve overtreding opleveren en in een derde weer een
misdrijf zijn, hetgeen de intemationaal werkende
ondernemer nogal wat keuze van 'pleegplaats'
oplevert (Pedrazzi, 1979). Het hangt er maar vanaf in
welke mate de wetgever bepaald economisch ongewenst
gedrag ook strafrechtelijk verwijtbaar heeft willen
vinden (bijvoorbeeld de kartelwetgeving: Tiedemann,
1980; De Roos, 1984). Het is een gebied waarin de
etiketteringstheorie in bijna de meest zuivere vorm
opgaat en waar de strafwaardigheid weinig samenhangend in de hoogst bedreigde strafmaat is uitgedrukt
(De Roos, 1987).
Corrup tie

Ambtelijke en niet ambtelijke omkoping is te
beschouwen als een marktkenmerk, waardoor andere
bedrijfsmatige misdaad vergemakkelijkt wordt of
waarzonder zij niet kan plaats vinden. Uiteraard kan
corruptie ook zelfstandig voorkomen, bijvoorbeeld het
verkopen van ambten. Maar in de meeste gevallen is
er sprake van een omkopingsverhouding van een
functionaris met (een) buitenstaander(s), met name uit
het bedrijfsleven. De functionaris kan overigens ook
zelf rechtstreekse belangen in ondernemingen hebben,
waardoor er een ondoorzichtige verstrengeling
ontstaat (Hoetjes, 1982; 1986), waarbij vooral de
plaatselijke politieke cultuur een belangrijke rol speelt
(Clarke, 1983; Schick, 1984).
Voorbeeld van bestuurlijke en bedrijfsmatige misdaad in eon
zaak en eon persoon is wellicht de Ilaagse bouwkundig
ambtenaar, die aan zijn eigen — maar niet op zijn naam
stfiande — BV's bouwprojecten gunde. Wereldwijd waren de
omkopingszaken in de olie- en vliegtuigbouwindustrie
(Lockheed), die ook Nederland niet ongemoeid lieten.
Voorbeeld van bedrijfsmatige misdaad met een vermenging
van partij- en bedrijfsbelangen is de fiscale fraude middels
een ingewikkelde keten van BV's ten behoeven van de
partijkas, zoals die enige jaren geleden in Duitsland speelde
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(Lambsdorfzaak). Het uitgeven van ongedekte waardenpapieren door een groot Joegoslaafs staatsbedrijf laat zien dat ook
in een socialistische economie politieke patronage, vermenging van staats/partij- met persoonlijk belang en marktgelegenheden kan leiden tot een samenloop van fraude en
corruptie, een ontwrichtende schade (1,5 miljard dollar) tot
gevolg hebbend. Daar tussenin liggen gevallen, zoals de
Nederlandse Ziekenhuis-bouwfraude, de Zwolsmanzaak
(Van Meurs, 1977) en de fraude met de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (de Nollen-affaire; Van Meurs,
1978), waarbij de scheidslijn tussen corruptie en politieke
vriendjesdekkerij (patronagesysteem) bladdun geworden
was. Een recent voorbeeld van een breed vertakte omkoping
van ambtenaren en ondernemers levert de Algemene
Burgerlijke Pensioenzaak.

In de meeste samenlevingen van Noordwest
Europa is omkoping en financieel machtsmisbruik van
politici geen algemeen aanvaard marktelement.
Anders dan het onbegrensde streven naar winst en
groei aan de kant van de private ondernemer,
verdraagt de bureaucratische ethos van rationaliteit en
rechtszekerheid zich niet met het nastreven van eigen
gewin door misbruik van de bureaucratische machtspositie (Hoetjes, 1982). De omgekochte bureaucraat
gaat tegen zijn algehele taakstelling in (Coleman,
1987). De ondernemer doet vanuit zijn winststreven
`gewoon zaken', waarbij de moraliteit van de marktgelegenheden zonder inconsistentie buiten beschouwing
kan blijven (Conklin, 1977). Dit heeft gevolgen voor
de deelnemersgraad. De drempel voor omkoping is in
de meeste landen voor de functionaris hoger dan voor
degene die omkoping voor zijn eigen, wellicht
aanvaardbaar doe nodig heeft. De morele en
strafrechtelijke `kosten' lopen dan ook sterk uiteen: de
functionaris overtreedt een grondregel van zijn
organisatie, terwijl de ondernemer `slechts' een
bijkomende regel overtreedt. Dit zou inhouden, dat
omkoopbare functionarissen verhoudingsgewijs een
`schaars' en voor de meeste ondernemers ook
onbekend goed zijn. Het succes van de omkoping is
immers afhankelijk van de afscherming naar naar
buiten: omkoping is (nog) geen voor velen beschikbare
marktgelegenheid.
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De bestrijding van bedrijfsmatige misdaad

In de inleiding van dit opstel heb ik het witte-boordenkarakter van bedrijfsmatige misdaad als onvoldoende verhelderend buiten de beschouwing geplaatst en
gekozen voor een meer marktgerichte benadering.
Vanuit de daders en pleegsituatie leek mij dit juist.
Maar de witte boord laat zich niet zo snel verdringen:
wat de achtergrond en de kleur van de boord van de
plegers van bedrijfsmatige misdrijven ook moge zijn,
zij weten dat hun voorkomen — met inbegrip van de
witte boord — en hun (voorgewende) maatschappelijke
plaats een nuttige rol kunnen spelen bij de anderen:
hun niet criminele bedrijfsgenoten, de wetgever en
vooral de opsporings- en berechtingsinstanties. Het is
mijn stelling, dat het witte-boordenkarakter van veel
vormen van bedrijfsmatige misdaad eerder zijn
oorsprong vindt bij de wetgever en rechtshandhavingsinstituten, dan in de `marktplaats' waar de feiten
gepleegd worden. Maar eerst zal aandacht besteed
moeten worden aan een van de belangrijkst marktvoorwaarden voor de bedrijfsmatige misdaad: wetgeving
en beleid.

De wine boorden van wetgeving en beleid
Meer dan veertig jaar geleden stelde Sutherland
(1945) de vraag: 'Is 'white collar crime' crime?' De
vraag lijkt retorisch en uit de tijd. Echter, ook heden
ontneemt het maatschappelijke antwoord erop deze
vraag al spoedig zijn retorisch karakter.
'What is in the name?' Op strafrechtelijk gebied erg
veel. Het is opvallend, dat ten aanzien van veel
vormen van bedrijfsmatige misdaad sommige maatschappelijke kringen er moeite mee hebben haar als
misdaad te herkennen of als zodanig te benoemen.
'Echte' misdaad is gevoelsmatig gekoppeld aan `echte'
misdadigers, die zich door hun handelen openlijk aan
de rand van de samenleving plaatsen en er een
herkenbare bedreiging voor zijn. Inbraak, roof,
ontvoering, geweldplegingen, verdovende middelenhandel, het zijn alle herkenbare bedreigingen van even
zovele duidelijke normen. Ten aanzien van vele
vormen van bedrijfsmatige misdaad ligt dit bij velen
onduidelijker. Er wordt wel toegegeven, dat er sprake
is van 'gesjoemel', ontduiking, misbruik, oneigelijk
gebruik, maar de eenvoudige benoeming `misdaad' (in
dit opstel met opzet consequent gebruikt) komt veel
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minder snel over de lippen. Dit geldt zowel voor de
wetgever als voor de plegers zelf.
Ten aanzien van de laatstgenoemden, laat Levi (1981) zien,
hoe grote flessetrekkers moeite doen om ook voor zichzelf
het beeld van de `gewone' zakenman overeind te houden. Zij
zijn toch geen `echte' misdadigers, dieven? Zij doen immers
`niet anders' dan andere ondernemers: hard werken, grote
risico's nemend om zo rijk mogelijk te worden? Dat hun
`risico's' in feite die van hun slachtoffers zijn, schijnt voor
hen geen `echte' misdaad in te houden.

Wanneer we vervolgens kijken naar de wijze waarop
sommige vormen van bedrijfsmatige misdaad op
wetgevingsniveau worden aangepakt, dan zien we een
aan onmacht grenzende (Van Duyne, 1981) behoedzaamheid, die nogal verschilt van de slagvaardigheid
die ten aanzien van de `straatcriminaliteie aan de dag
gelegd wordt. Dit geldt niet alleen voor de laatste
twee of drie jaren, waarin er sprake zou zijn van een
`verrechtsing' van de samenleving, maar ook voor de
beginjaren tachtig, toen `fraude de hoogste prioriteit'
had (Van Duyne, 1983).
De gletsjerachtige snelheid waarmee de wetgever bedrijfsmatige misdaad (deze benoeming treft men in deze kring niet
aan) aanpakt, kan worden toegelicht aan de hand van het
verloop van de antifraudewetgeving: de Wet Ketenaansprakelijkheid, de verscherping van de Faillissementswet, de
aansprakelijkheidstelling van bestuurders van rechtspersonen,
de verhoging van de strafbedreiging voor valsheid in
geschrift van vijf naar zes jaar, het tot misdrijf maken van het
niet doen van een belastingaangifte en het administratief
beboeten van valsheid in de belastingaangifte voordat een
aanslag is vastgesteld (primitieve aanslag).
De invoering van de WKA sleepte zich gedurende de
hoogtijdagen van de koppelbazerij, met een maandelijkse
aderlating van miljoenen, van augustus 1979 tot aan de
inwerkingtreding in juli 1982, jaren voort. De twee andere
misbruikwetten deden er zo'n zes a zeven jaar over voordat
zij op 1 januari 1987 van kracht werden. De verhoging van
de strafbedreiging van valsheid in geschrift (nodig voor
toepassing van de voorlopige hechtenis) kon pas tegelijk met
de invoering van de Wet Boetecategorieen worden bereikt.
Het tot misdrijf maken van niet doen van aangifte (een
geeigend middel van koppelbazen om valsheid in geschrift te
vermijden: wie niets schrijft pleegt geen valsheid) is sedert
1983 nog steeds in behandeling, hoewel deze leemte reeds op
het eind van de jaren zeventig werd vastgesteld. Op het
curiosum, dat frauderen met belastingaangifte niet strafbaar
is wanneer de inspecteur dit meteen ondekt, is ook reeds
zo'n vijf jaar geleden gewezen (Van Duyne, 1983): thans is
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het wetsontwerp ingediend. Men vergelijke deze gang van
zaken met de betrekkelijke snelheid waarmee de strafbedreiging voor handel in verdovende middelen in 1976 werd
verhoogd (18 maanden behandelingstijd) of de vaardige
invoering van de voordeursdelersregeling en de grote — thans
wel doeltreffende — aandacht van de Tweede Kamer voor de
kleine criminaliteit.
Belangwekkend is voorts het onderzoek van Savelsberg
(1987) naar de eveneens trage totstandkoming van de twee
Westduitse Gesetze zur Bektimpfung der Wirtschafiskriminalitar Middels een nauwkeurige inhoudsanalyse van de
bijdragen der partijen en belanghebbenden in de wetgevingscommissies en de kamerdebatten, kon hij vrij nabwkeurig de
invloed van — economische — groepsbelangen of zelfs
individuele belangen in kaart brengen. Daarbij bleek, dat er
bij het strafbaarstellen van ongewenst ondernemersgedrag
geen sprake was een overheersend economisch belang of
groepering: afbankelijk van het stadium van wetgeving
konden de bondgenootschappen sectorsgewijs (over de
sociale klassen heen, bijvoorbeeld vakbond en bouwondernemingen) of klassegewijs zijn samengesteld. In de strafrechtelijke definiering van ondernemersgedrag bleken echter
hoofdzakelijk de niet partijgebonden vakjuristen en vertegenwoordigers van de SDP een rol te spelen. Het spel van
strevers en tegenstrevers leek voorts veel op de wijze waarop
het Nederlandse fraudebeleid vanaf 1978 zich ontwikkelde
(Van Duyne, 1983).

Ook op beleidsgebied is er sprake een zeer verschillendefeitelijke aandacht. Uitgangspunt voor vervolging
van belastingmisdrijven is 50.000 gulden (tenzij
verzwarende omstandigheden), voor steunfraude ligt
deze thans nog bij de 1.000 gulden (met een voorstel
om deze grens op te trekken naar 5.000 gulden) en ten
aanzien van winkeldiefstal is het beleid gericht op de
'lik op stuk-aanpak' en het sterk terugdringen der
beleidssepots. Het percentage beleidssepots voor
valsheidsmisdrijven bedraagt voor 1986 29% tegen 19%
voor het totaal der zaken. Het percentage beleidssepots
voor belastingmisdrijven bedroeg 30% (Jaarverslag
OM, 1986). Men behoeft niet 'links' te zijn om bier
een toch wel zeer schrille tegenstelling te ontwaren!
De moeite om bedrijfsmatige misdaad als zodanig
te betitelen, wordt ten aanzien van de milieuvervuilingswetten in Groot Brittanie beschreven door
Richardson e.a., die concluderen dat: 'the traditional
language of criminal law is studiously avoided....The
rhetoric of the criminal law has never been stressed in
relation to pollution offences with the result that they
are not regarded as truly criminal' (Richardson e.a.,
1983).
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Vermelding verdient tenslotte de recente trend om het uit
misdrijf verkregen voordeel aan de misdadiger te ontnemen.
De aanzet daartoe was de bezorgdheid dat zware misdadigers,
zoals herdinehandelaren, ondanks hun veroordeling toch
nog over hun onwettige winsten konden blijven beschikken.
Zij mochten van hun misdrijven niet rijk worden. Voor
bedrijfsmatige misdaad was — met uitzondering van faillissementsfraude — nauwelijks aandacht (Hodgson-report, 1984).
Pas na enige zware 'City'schandalen stelde de regering
Thatcher midden 1987 voor om ook de misdadigers uit de
'City' niet buiten schot te laten. In Nederland werd door de
zogenaamde werkgroep 'Plukze' deze eenzijdigheid eerder
gevoeld en werd fraude op een lijn gesteld met andere
winstgevende misdaad.

Het voorgaande ondersteunt de stelling, dat de witte
boord bij bedrijfsmatige misdaad niet zozeer zit bij de
plegers of de aard van de feiten, maar bij de maatschappelijke opvattingen van hen, die er op een of
andere wijze bij betrokken zijn. Illustratief is in dit
opzicht een tijdsvergelijking van de opvattingen over
verkrachting en winkeldiefstal met die over bedrijfsmatige misdaad. Nog niet zo lang geleden werd voor
verkrachting 'begrip' opgebracht, wanneer bij een
man in seksueel verleidelijk geachte situaties `de
stoppen doorsloegen' (zie voor een soortgelijke
vergelijking Walsh en Schram, 1980). Nog recenter
werd bij winkeldiefstal gewezen op onze verdorven
consumentenmaatschappij, waardoor mensen met
weinig middelen ertoe gebracht werden om uit de
overvloedig uitgestalde schappen van de warenhuizen
maar te pakken. En bedrijfsmatige misdaad? De
verleidelijkheid van slechte regelgeving, gebrekkige
controle, bureaucratische waanzin en vooral die
`verpletterend hoge belastingen' worden meer dan
eens verontschuldigend als verklaring opgevoerd.
(Hoefnagels, 1987)
Het is verleidelijk om de kennelijk terughoudende
houding van wetgever en bestuur toe te schrijven aan
de 'openbare mening': wetgever en bestuur zouden in
feite slechts een afspiegeling zijn van de maatschappelijke opvattingen van de bevolking, die fraude en
dergelijke juist niet zo 'erg' zou vinden. Hauber e.a.
(1984) vonden evenwel, dat hun ondervraagden
vermogensmisdrijven gepleegd door beter gesitueerden
ernstiger vonden dan `gewone' vermogensmisdrijven.
In de VS lieten Cullen e.a. (1983) zien, dat het publiek
zich vrij negatief tegenover dit soort misdaad opstelt
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en zich uitspreekt voor harde opsporing en berechting.
Ook Delmas-Marty (1977) vond vrij veel afkeurende
(verbale!) reacties van ondernemers ten opzichte van
belastingfraude. In het Licht van deze onderzoeken
komt het beroep op 'het publiek' als een ietwat
goedkope rationalisabe over.

Algemene stand van zaken in de aanpak van
bedrijfsmatige misdaad
Over de strafrechtelijke aanpak van bedrijfsmatige
misdaad is in binnen- en buitenland in meestal
kritische zin uitvoerig geschreven. Bij de meeste
schrijvers ging het — sinds Sutherlands aanval op de
schrijnende verschillen in strafrechtelijke aanpak
tussen de 'white collar criminals' en 'blue collar
criminals' — erom (opnieuw) aan te tonen, dat
overtreders uit de witte-boordenklasse vanaf het
allereerste begin van de opsporing tot en met de
straftoemeting een gunstiger behandeling ten deel viel
(Bequai, 1978; Hoefnagels, 1981).
Tegenover deze breed verbreide eenstemmigheid staat
evenwel een betrekkelijk karig geheel aan onderzoeken,
waarin de vervolging en berechting van 'gewone' en bedrijfsmatige misdrijven op methodologisch deugdelijke wijze
vergeleken zijn: de overtuiging dater sprake is van Ilassejustitie' wordt meer gestaafd met citaten dan met data.
Vooral in Europa zijn we — ondanks de belangstelling voor
rechtsgelijkheid — slecht ginformeerd over de verschillen in
straftoemeting tussen 'gewone dieven' en bedrijfsmatige
misdadigers. Bij Berckhauer (1981) is de straftoemeting bij
'Wirtschaftskriminalitat' een klein onderdeel van een
algehele beschrijving van de procesgang bij dit soon zaken.
Deane (1981) en Meine (1983) geven slechts een beeld van
de straftoemeting bij belastingfraude, zonder nadere uitsplitsing naar dader. Levi's aandacht (1979; 1981) gaat hoofdzakelijk uit naar bedrijfsmatige flessetrekkerij. Drost e.a. (1980)
beperkten zich eveneens tot belastingdelicten (inkomstenbelasting), hoewel zij in hun onderzoek wel de sociale status
van de frauderende belastingplichtigen vergeleken met de
boete-risico's. Daarbij stelden zij vast dat de `witste boorden'
de laagste boete-risico's liepen. Drost (1984) maakte voor
haar betoog betreffende klassejustitie voorts een vergelijking
met Kannegieters (1983) onderzoek naar straftoemeting bij
gewone diefstal, die — zoals te voorzien — harder werden
aangepakt. Het meest gedegen onderzoek naar straftoemeting
bij 'white collar crime' is dat van Hagan en Parker (1985) en
Hagan en Palloni (1986), die de invloed van grote politieke
schandalen, zoals Watergate, op de straftoemeting bij dit
soon feiten onderzochten en de sociaal-economische
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kenmerken van veroordeelden controleerden. Zij stelden
overigens vast, dat zowel in Canada als in de VS na het
Watergateschandaal er meer bedrijfsmatige misdadigers
vervolgd en met gevangenisstraf bestraft werden, maar dat de
korte duur der vrijheidsstraffen van deze `nieuwkomers' een
nivellerende invloed had op het gehele strafgemiddelde bij
veroordeelden van hogere sociaal-economische status. Ook
Wheeler e.a. (1982) constateerden een strengere bestraffing
van bedrijfsmatige misdaad, van verdachten die een hogere
sociaal-economische status hadden.

Ook de opsporing en vervolging is onderwerp van
voortdurende kritiek geweest: politie en Openbaar
Ministerie zouden slecht uitgerust zijn om bedrijfsmatige misdaad aan te pakken, zo zij daar al lust toe
zouden hebben (Van de Bunt en Van Duyne, 1984;
Weinhofer en Schaler, 1986). Aan de andere kant
wordt met betrekking tot Duitsland onder meer door
Wassermann (1984) en Gemmer (1983) gewezen op
een betere aanpak (zelfs `fanatisme', Tiedemann,
1978) van bedrijfsmatige misdaad, hoewel Weinhofer
en Schaller (1986) hun ernstige twijfels hebben. Ten
aanzien van de Belgische situatie wijst Ponsaers
(1984) op een volstrekt marginaal overheidsoptreden.
In Engeland lijkt de situatie jets beter te zijn (Leigh,
1982), hoewel Leigh's gepolijste beschrijving van de
'institutions of control' wel twijfels oproepen (Levi,
1981).
In het onderstaande zal ik aan de hand van de
verschillende stappen die er in de aanpak van de
bedrijfsmatige misdaad te onderscheiden zijn,
betogen, dat strafrechtelijk een belangrijk kenmerk van
de bedrijfsmatige misdaad daaruit bestaat, dat diens
plegers meer en beter dan andere overtreders kunnen
beschikken over verdedigingstechnieken. Daarnaast
spelen natuurlijk ook de mogelijkheden van de
marktsituatie vanuit de maatschappekke plaats van de
pleger een rol. Het kan immers niet ontkend worden,
dat deze een van de belangrijkste uitgangspunten voor
het succesvol plegen van misdrijven is: wie bijvoorbeeld
over een keten van BV's beschikt, heeft meer technische
mogelijkheden om zijn verantwoordelijkheid of
aandeel af te schermen, dan de eigenaar van een
eenmanszaak.
Van felt' naar vonnis
Gelet op de grote verscheidenheid die er op het
gebied van de aanpak van bedrijfsmatige misdaad
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bestaat, zal de onderstaande beschrijving slechts
algemene kenmerken weergeven, zoals deze in de
literatuur beschreven zijn. Daarbij zal met name geput
worden uit Nederlandse, Westduitse en Engelse
bronnen.
- Afstemming binnen het opsporingsmozaiek

De veelzijdigheid van de bedrijfsmatige misdaad
heeft zijn tegenhanger in de veelvormigheid van de
bestrijdingdiensten, waarvan de omvang een beknopte
beschrijving te buiten gaat. Ik zal mij derhalve
beperken tot enige grote lijnen.
Een van de meest opvallende kanten van de
bestrijding van bedrijfsmatige misdaad is de mozakk
van opsporingsdiensten. Dit vloeit voort uit de
omstandigheid, dat de bedrijfsmatig te plegen
strafbare feiten in uiteenlopende wetboeken zijn
opgenomen, terwijI de handhaving van deze wetten
vaak aan andere diensten dan de reguliere politie is
opgedragen.
Zo kennen wij in Nederland naast de reguliere politic een
aantal bijzondere opsporingsdiensten, waarvan de belangrijkste zijn:
— de Economische Controle Dienst voor de Wet Eeonomische
Delicten (ECD);
—de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst voor belastingmisdrijven (FIOD);
— de Milieudienst van het Ministerie van WVC;
—de opsporingsdiensten van de bedrijfsverenigingen voor
premieheffing;
— de opsporingsdiensten van sociale diensten voor fraude
tegen de bijstandswet;
—de Algemene Inspectiedienst (AID) voor overtredingen
van verschillende landbouwwetten;

De bovenstaande opsomming geeft reeds aan dat
de achilleshiel van de aanpak van bedrijfsmatige
misdaad de samenwerking en afstemming van at deze
verschillende diensten is. Deze afstemming is geen
vanzelfsprekendheid (Sleurink, 1981): elk van deze
diensten vertegenwoordigt een eigen werkcultuur en
heeft eigen belangen en taakopvattingen. Voor de
trede onderkant' van de bedrijfsmatige misdrijven
(de kleine meenemertjes van de gewone ondernemer)
levert deze opsporingsmozakk weinig knelpunten op,
en is de aanpak door een deskundige dienst de meest
aangewezen. Maar bij zwaardere vergrijpen, waarbij
sprake is van uiteenlopende wetsovertredingen met
verschillende bevoegde diensten, worden de moeilijk30
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heden al spoedig pijnlijk zichtbaar (Van de Bunt en
Van Duyne, 1983). Een van de meest boeiende
onderdelen van het onderzoek van Van de Bunt en
Peek (1987) betreft de moeizame samenwerking tussen
bijvoorbeeld de FIOD, de opsporingsdienst van het
GAK en de reguliere politie, die elk op hun wijze hun
belangen middels een opsporingsonderzoek proberen
veilig te stellen. Strafrechtelijk blijkt dat niet zelden
ten gunste van de verdachte blijkt te werken.
Zo is een der klachten van de politie, dat de belastingdienst
en bedrijfsverenigingen te weinig strafrechtelijk denken:
zodra zij hun vordering geInd hebben, is voor hen de zaak af
en wordt hun opsporingsinzet aanmerkelijk minder. Wat
vervolgens voor politie of OM overblijft, is vaak te gering
voor het instellen van aanvullende strafvervolging, tenzij er
een vervlochtenheid met `klassieke' strafbare feiten vermoed
wordt. Het misdrijven van een boekanier, of wat daarop lijkt,
is strafrechtelijk nu eenmaal gemakkelijker te plaatsen, dan
de wetsschendingen van de gewone ondernemer.
In andere landen, zoals Duitsland, Engeland en Belgie
worden gelijksoortige knelpunten vermeld. In het laatstge- .
noemde land zijn enige tientallen zelfstandige diensten
bevoegd om een bepaald onderdeel van de economische
regelgeving te controleren (Ponsaers, 1984). Muller en
Wabnitz (1981) maken melding van dertien op dit gebied
zelfstandig bevoegde diensten, met vooral ernstige knelpunten
en informatieverlies tussen de belastingdienst en het
Openbaar Ministerie. Poertings (1985) enquete onder de
politie laat evenwel een genuanceerder beeld zien: meer dan
de helft der opsporingsambtenaren oordeelt gunstig over de
samenwerking met bijzondere opsporingsdiensten (met
uitzondering van de Arbeitsverwaltung). In Engeland en
Wales zijn ook verschillende instellingen en diensten belast
met de bestrijding van 'economic crime': Department of
Trade and Industry, de belastingdienst, de Bank of England
en verschillende andere City Institutions, die hoofdzakelijk
een civiele, regelende taak hebben (Leigh, 1980, 1982). Ook
hier wordt een verscheidenheid in aanpak vastgesteld, die
nog wordt versterkt of bestendigd door een operationeel
zwak Openbaar Ministerie.

— Beslag op onderzoeksdiensten
Anders dan bij `klassieke' misdrijven met een hoge
graad van bewijstechnische omschrijfbaarheid in tijd
en plaats, voltrekken de meeste bedrijfsmatige
misdrijven zich meer sluipenderwijs. In veel gevallen
zijn zij geen `eenmalige klappers': zowel de economische boekanier als de `gewone' criminele ondernemer
gaan door, totdat zij ontmaskerd worden of het vuur
hun te heet onder de voeten wordt, waardoor omvangBedrijfsmatige misdaad
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rijke onderzoeken regel zijn. Voor de werkbelasting
van de opsporingsdiensten kan dat bij vooral niet
meewerkende verdachten verstrekkende gevolgen
hebben. Afhankelijk van de wijze van plegen en de.
aard van de bedrijvigheid, treft de opsporingsdienst
een weinig wetende of zwijgende `katvanger' of
stroman naast een papierversnipperaar aan, of krijgt
zij te maken met een grote onderneming, waarin de
zwarte en witte factuurstromen zodanig door elkaar
vervlochten zijn, dat alleen een omvangrijke ploeg van
zelden beschikbare accountants het bewijsmateriaal
voor het 'redelijk vermoeden' van misdrijf boven
water kan krijgen. Dit laatste geldt vooral voor de
gewone onderneming van enige omvang, ongeacht of
de overheid of een (rechts)persoon slachtoffer zijn
geworden.
Vooral wanneer de overheid of uitvoeringsorganen slachtoffer
zijn, kunnen de misdrijven zich over vele jaren uitstrekken.
Dit brengt omvangrijke boekenonderzoeken en het horen
van talloze getuigen met zich mee, wat met name voor de
recherche van de reguliere politie een grote belasting
betekent. Daarbij komt, dat dit soon onderzoeken vaardigheden vergt, die nogal afwijken van de primaire actie-instelling
van de doorsnee politieman. Het maandenlang met monnikengeduld doorwerken van een valse boekhouding is niet
iets wat de aspirant-politieman voor ogen had toen hij de
dienst betrad: 'There are three things most policemen want
nothing to do with: drugs, cars and frauds....the third
because you get bogged down in boring paperwork and have
to play silly-buggers with big City slickers.' (Levi, 1981)
Fraude-onderzoeken zijn binnen de politie dan ook niet erg
geliefd, waardoor het opbouwen van deskundigheid moeizaam
verloopt. Dit vertaalt zich weer in een langere duur van het
opsporingsonderzoek. Wanneer er zich vervolgens weer
nieuwe zaken aankondigen, dan onstaat er spoedig een
wanverhouding tussen het werkaanbod en het verwerkingsvermogen, een ook in het buitenland ook herhaaldelijk
vastgesteld knelpunt (Levi, 1981; Gemmer, 1983; Wassermann, 1984; Poening, 1985). Hoewel de berekening van de
gemiddelde afhandelingstijd voor deze groep zaken op tal
van methodologische problemen stuit (onder andere wegens
de grote verscheidenheid van de zaken), kunnen de spaarzaam
beschikbare gegevens bier niet achterwege blijven. Volgens
Poerting (1985) bedroeg de onderzoekstijd bij de politie
gemiddeld denig weken (met een sterke spreiding tussen de
politiekorpsen). Over de totale afhandelingsduur verschaft
Berckhauer (1981) interessante gegevens: 60% van de zaken
die met een vonnis eindigen duren meer dan eon jaar.
Wanneer een vrijheidsstraf wordt opgelegd is dit voor 75%
der zaken het geval (ruim 40% zelfs langer dan twee jaar). Bij
bekennende of meewerkende verdachten is in 81% de zaak in
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een jaar afgehandeld. Bij ontkennende of weinig meewerkende
verdachten duurt de afhandelingsduur in 50% meer dan een
jaar. Het Nederlandse jaarverslag van het OM 1986 maakt
melding van een gemiddelde afhandelingsduur door de
rechtbanken van gemiddeld 319 dagen (de onderzoekstijd bij
de politie is daar niet bij inbegrepen). Wanneer de in eerste
aanleg veroordeelden vervolgens in hoger beroep en cassatie
gaan, dan kan het uiteindelijk gevolg zijn, dat de verdediging
met succes een beroep doet op het verdrag van Rome wegens
overschrijding van de redelijke termijn voor berechting.
Rechercheurs en Ov.I's kunnen daardoor het werk van jaren
verloren zien gaan, wat ongunstig kan doorwerken op
toekomstige investeringsbeslissingen (Van Duyne, 1986;
Wasserman, 1984). Een der gevolgen daarvan is, dat
bijzondere opsporingsdiensten minder zaken bij de politie
aanmelden en waar mogelijk administratief zelf afdoen (als
er jets te verhalen valt). Hierdoor verdwijnt ook de voor het
verkrijgen van inzicht in de bedrijfsmatige misdaad relevante
informatie: zo komen bij latere strafvervolging soms feiten
boven tafel, die de belastinginspectie wel kende maar voor
de aanslagregeling niet ter zake doende achtte (Muller en
Wabnitz, 1981).

— De rol van dader en verdediger
Wanneer gesproken wordt over de moeizame
aanpak van dit soort zaken, dan wordt vaak gewezen
op knelpunten in het opsporings- en berechtingsapparaat. Dit is slechts ten dele juist. De gesignaleerde
knelpunten zijn een resultante van zowel de kenmerken
van de wetgeving en het rechtshandhavingsapparaat
als van de wijzen van plegen en verdediging. De
inspanningen van het overheidsapparaat worden
immers (deels) gemodelleerd door de dader. Daarbij
dient men te bedenken dat de ingewikkeldheid van
het merendeel der zaken een uitvloeisel is van de
marktstructuur waarin de bedrijfsmatige misdadiger
aan de markt deelneemt. In beginsel handelt de
misdadige ondernemer of functionaris niet ingewikkelder, dan dit met het oog op de te verwachten
opbrengst noodzakelijk is. Zoals eerder is opgemerkt,
wordt aan de brede onderkant van de bedrijfsmatige
misdaad ook niet al te geraffineerd te werk gegaan.
Maar vooral wanneer de inzetten hoger worden,
wordt het criminele marktgedrag niet meer alleen
bepaald door economische marktvariabelen: de
belangrijkste randvoorwaarde van het ondernemersgedrag is dan het rechthandhavingsgedrag van de
overheid. Deze `markttegenspeelster' dringt de plegers
van bedrijfsmatige misdrijven bepaalde handelingen
op ten einde opsporing en berechting te ontlopen. Dit
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leidt er toe, dat de meer ervaren daders hun onderneming zodanig opzetten, dat zij op het overheidsgedrag
vooruitlopen, lets wat omgekeerd van de overheid niet
altijd gezegd kan worden. Bij de goede bedrijfsmatige
misdaad begint de verdediging al voor de opsporing.
Dat bier sprake is van een uiterst rationeel en juridisch soms
goed onderbouwde vorm van bedrijfsmatige misdaad, blijkt
uit de vele vaak op voorhand bedachte afschermingsconstructies. Bekend zijn de eenvoudige, maar voor de opsporingsorganen vaak moeilijk na te speuren ketens van onderaannemers
bij de koppelbazerij: enigszins ervaren koppelbazen legden
voorraden van BV's aan, waaruit zij naar believen konden
putten voor het opzetten van nieuwe bedrijEjes. In hun
ondernemersgedrag (vervalsen of opkopen van facturen,
tijdig vernietigen van hun administratie en dergelijke)
speelden zij vaak handig in op het vaak moeizaam opereren
van de opsporingsinstanties. Dezen wisten na geruime tijd
meestal wel dat er van alles mis was (waarna bijvoorbeeld
faillissement werd aangevraagd), maar de Enogelijkheid om
bewijstechnisch in de zaak door te dringen was vaak gering
of vergde grote inspanning. Het ingewikkelde van de
koppelbaaszaken bestond uit een combinatie van chaos en
leemten' (vernietigde boekhouding), versterkt door verdachten die het opsporingsonderzoek vaak op alle mogelijke
wijzen belemmerden.
De techniek van de koppelbazen kan in zekere zin nog
robuust genoemd worden in vergelijking met sommige
internationale fraudes, al dan niet binnen EG-verband. Een
aardig voorbeeld van het bij de voorbereiding reeds vooruitlopen op opsporing en verdediging was het geval van een
grootscheepse rozijnenfraude: de verdachten bespraken hun
plan — althans een versie daarvan — eerst met de departementen
van Landbouw en Financien, aldus de indruk van goede
trouw wekkend. Anders handelde een internationaal
operende vleesfraudeur, die stap voor stap leerde, dat juist
het werken met een ingewikkelde organisatie zijn pakkans
verhoogde: er waren namelijk te veel handlangers (met
gevaar van doorslaan) bij betrokken. Hij versmalde derhalve
zijn organisatie tot het minimum, zonder dat dit overigens
van invloed was op de opbrengsten. Door de zwijgzaamheid
van de paar betrokken personen werd de zaak echter wel
moeilijker bewijsbaar.

Het voorgaande brengt ons op een tweede kant van
de zogenaamde ingewikkeldheid der zaken: het
strafrechtelijke bewijsrecht en de rol van de dader en
zijn verdediging. Het is een ding om aan te tonen, dat
een onderneming of een gedraging van een functionaris
'riekt naar klaarblijkelijke valsheid' en een ander ding
om ten of meet strafbare feiten toe te rekenen aan de
verantwoordelijke dader(s), die zich achter een
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pallisade van rechtspersonen verscholen hebben. Er is
hier sprake van een wisselwerking van bewijsmogelijkheden en -techniek enerzijds en de `pleeg- en verdedigingstechniek' anderzijds. Wanneer we onze marktbenadering ook hier toepassen, dan zou men kunnen
zeggen, dat wet en bewijstechniek de grondtrekken
van de markt zijn, die door de dader voor zijn doelen
moeten worden ingevuld. De wijze waarop hij dit doet
of daarin voldoende slaagt, hangt mede af van zijn
beschikbaarheid tot een andere markt, namelijk die
van de juridische deskundigheid.
Het belang van een gemakkelijke beschikbaarheid
van rechtsgeleerde deskundigheid voor het plegen van
veel vormen van bedrijfsmatige misdaad dient mijns
inziens niet onderschat te worden. Sterker, zij is voor
de meer succesvolle vormen van bedrijfsmatige
misdaad min of meer onmisbaar te noemen. In elk
geval heeft deze deskundigheid voor dit soort feiten
een `facilitaire' functie (Verheul, 1984). Bij deze
`rechtsgeleerde' deskundigheid dient men vanzelfsprekend niet meteen te denken aan advocaten. Ik doel
hier op alle juridisch/fiscale deskundigheid die kan
worden ingehuurd, uiteenlopend van (register)accountants, notarissen, advocaten en andere juristen.
Allereerst kan gedacht worden aan de pleegsituatie. Voor
veel vormen van bedrijfsmatige misdaad heeft men een
`echte' witte voorgevel nodig, bijvoorbeeld een BV, dan wel
een buitenlandse variant ervan. De voor de oprichting van
een rechtspersoon benodigde acte dient te worden gepasseerd
door een notaris. Uiteraard is dit een neutrale, kleurloze
rechtshandeling. Maar wanneer een kluwen van malafide
ondernemers voor het verrichten van deze `kleurloze'
handeling herhaaldelijk bij dezelfde notarissen terecht
komen, dan kan een volstrekte onkunde van de kant van de
notaris alleen met 'ficties' overeind gehouden worden:
formeel hoeft een notaris, die `niets vraagt', immers ook niets
te weten, terwijl hij niet geacht wordt de waarheid van wat
zijn client zegt in twijfel te trekken.
Dit soort juridische ficties van onkunde zijn wat moeilijker
vol te houden bij constructies, waarbij de rechtskundige een
regelrechte helper wordt. Met name de taak van advocaten
in Zwitserland en Liechtenstein bij het beheren van brievenbusmaatschappijen kan moeilijk als een volkomen onschuldige
worden opgevat. Uiteraard plegen de `Rechtsanwalte' in hun
land van vestiging geen strafbare feiten, maar zij verschaffen
wel de mogelijkheid voor tal van handelingen, die zonder
deze `lus' langs een derde land onuitvoerbaar zouden zijn.
Uiteraard kan de `Rechtsanwale zich weer beperken.tot
`kleurloze' rechtshandelingen en iedere inhoudelijke kennis
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van zaken negeren. Zo'n naiviteit overschrijdt echter iedere
grens van geloofwaardigheid.
Een andere vorm van betrokkenheid is te verwachten bij
'huisadvocaten' en dito accountants bij vooral grote gevestigde
ondernemingen. Hun taakuitoefening is moeilijk voorstelbaar
zonder kennisneming van in elk geval de kern van de
twijfelachtige kanten van de onderneming. Dit doet zich met
name voor bij ingewikkelde vergrijpen, die gedurende een
langere tijd worden gepleegd en waarbij voortdurend
rechtskundig of fiscaal advies nodig is. De strafbare feiten in
de Guinnessaffaire, de Ambrosianozaak, de Lambsdorfcorruptie, de Nederlandse ziekenhuisbouwfraude, de 'fiscale
problemen' rondom het Van der Valkconcern of onze
klassiek geworden ABP, zij zijn in bun uitvoering voor het
gros der medespelers niet goed mogelijk geweest zonder
deskundige raadslieden. Dezen mogen evenwel niet op
voorhand als strafbare (mede)plegers worden aangemerkt.
Het geven van deskundige voorlichting is immers jets heel
anders dan weten wat er feitelijk mee gedaan wordt, laat
staan het plegen of uitlokken van strafbare feiten zelf! Dit
— juridisch moeilijk te ondergraven verweer — lijkt rnaatschappelijk echter wel erg sterk op `Wir haben es nicht gewusst'.

Het aantal van dit soort - gewoonlijk goed betaalde 'huisraadslieden' is natuurlijk niet groot genoeg om
daarmee gehele juridische en fiscale beroepsgroepen
zwart te maken. Van belang is slechts, dat bedrijfsmatige
misdadigers ruimschoots over deze markt van
topdeskundigheid kunnen beschikken: zij worden
gerekend tot de beste clientele.
Wanneer de feiten eenmaal met deskundige hulp
gepleegd zijn, dan is het te verwachten dat deze hulp
eveneens ter beschikking staat in geval van strafrechtelijke of fiscale vervolging. Dit blijkt inderdaad in het
algemeen het geval te zijn: in vrijwel alle Westeuropese
landen zien de vervolgende instanties zich geplaatst
tegenover een taaiere en hardnekkiger verdediging
dan dit bij de klassieke misdrijven het geval is.
Uiteraard is dat niet voor iedere aangeklaagde het
geval: de failliete ondernemer met een toegevoegde
advocaat is veel minder vrij om de kwaliteit van zijn
juridische bijstand te bepalen dan de igeslaagde'
bedrijfsmatige misdadiger.
De belangrijkste verdedigingslijnen die de verdediging kan
uitleggen zijn de volgende: (a) bewystechnisch kan hij stellen,
dat er in het geheel geen misdrijf heeft plaats gevonden,
danwel dat zijn client niet strafbaar is omdat hij er te ver
vanaf stond, dat wil zeggen geen feitelijke leiding heeft
gegeven; (b) hi] kan het gehele repertoir van procesrechtelijke
vertragingsmechanieken bespelen.
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De eerste lijn spreekt voor zich: iedere advocaat moet
nagaan of het bewijs wettelijk geleverd is, dan wel of de
verweten feiten strafbaar zijn. Hierin verschilt een strafzaak
betreffende bedrijfsmatige misdaad weinig van gewone
strafzaken. Het verschil is voornamelijk gelegen in de mate
waarin de feiten kunnen worden voorgesteld als wettelijke
bedrijfshandelingen, die wellicht wat vreemd zijn verlopen,
maar in elk geval geen strafbaar feit opleveren. Er was geen
sprake van een omkoping maar van een lening'; de tegenfactuur is niet vals maar vertegenwoordigt een echte
betaling; de goederen of boekhouding zijn bij een inbraak
echt gestolen.

De strafprocesrechtelijke lijn is belangwekkender,
omdat daarin het verschil van de verdediging in
bedrijfmatige misdaad met de `gewone straatmisdaad'
sterker op de voorgrond treedt. In de meeste gevallen
worden plegers van bedrijfsmatige misdaad na hun
verhoor uit voorlopige hechtenis ontslagen. De
omstandigheid dat zij hangende de berechting op vrije
voeten zijn, kan een belangrijke prikkel vormen om de
veroordeling zo lang mogelijk uit te stellen: hoe later
de veroordeling des te gunstiger wellicht de strafmaat!
Dit kan een grond zijn om uitputtend gebruik te
maken van processuele verweren met het doe het
proces te vertragen (bijvoorbeeld de ABP-zaak).
Een in het Nederlandse strafprocesrecht bijzonder geliefd
vertragingsmiddel is het bezwaar aantekenen tegen de
dagvaarding. Na verwerping van dit'bezwaar wordt vervolgens
— vaak zonder nadere motivering — hoger beroep en cassatie
ingesteld, waarna het eigenlijke proces moet beginnen. Men
is dan vaak twee tot drie jaar verder. Met name bij koppelbazen
was deze tactiek wijd verbreid. Vervolgens worden in de
hoofdzaak eveneens alle wettelijk toegestane procestechnieken
gehanteerd: verzoeken tot nader onderzoek door de rechtercommissaris, veel getuigen, eventueel aanvullende psychiatrisch onderzoek, en dergelijke.

Het bovenstaande Nederlandse beeld verschilt niet
wezenlijk van dat van de ons omringende landen
(Berckhauer, 1981; Wassermann, 1984). Ofschoon het
niet aannemelijk is, dat de wetgeNier van het Wetboek
van Strafvordering dit soort gebruik voor ogen had, is
er op deze verdedigingstactiek desondanks weinig aan
te merken: het kan de verdachte niet kwalijk genomen
worden dat hij de wet in zijn voordeel aanwendt!
Wanneer we de benutting van de verdedigingsmiddelen zoals aangewend in bedrijfsmatige misdaadzaken, vergelijken met de zaken tegen de `gewone'
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dronken rijder, de winkeldief, de inbreker of de
vechtersbaas, al dan niet voorzien van een 'gratis'
raadsman, dan treedt inderdaad het `witte-boordenkarakter' van de eerstgenoemde zaken sterk op de
voorgrond. Niet alleen onderscheidt de verdediging
van de bedrijfsmatige misdadiger zich door een
grotere mate van zelfbewustzijn sterk van die van de
`gewone' zondaar ('inderdaad meneer de president,
Jan heeft problemen thuis'), ook in de economie van
de 'rechtsruimte' is de eerstgenoemde onmiskenbaar
in het voordeel. Dat ligt niet alleen aan de aard van
de zaak, maar ook aan de verdediging, waarop de
politie en het OM inspelen, door zoveel bij het
onderzoek te betrekken, dat de te verwachten
veroordeling en strafmaat tenminste enige verhouding
met de ernst van het misdrijf vertoont. Dat leidt tot de
`strekkende meters' strafdossiers en lang uitgesponnen
zittingen. Wanneer men vervolgens denkt aan de tijd
die rechters en raadsheren nodig hebben om dit soon
dossiers te bestuderen en aan het beslag op de feitelijk
ter beschikking staande zittingsruimte uitgedrukt in
een concreet zittingsrooster, dan kan men zich een
idee vormen van het gevolg van de gevoerde vertragingstactieken, die gemakkelijk zes rechtsgangen (drie
voor de bezwaarschriftprocedure en drie voor de
eigenlijke zaak) kunnen opleveren.
Het misbruik maken van de bezwaarschriftmogelijkheid is
reeds in de hoogtijdagen van de koppelbazen vastgesteld.
Toch heeft het zo'n acht jaar geduurd heeft, voordat een
verandering in dit procesmiddel werd voorgesteld. lk
suggereer geen onmiddellijk verband van deze bedachtzame
wetgeving met mijn lokatie van het witte-boordenkarakter bij
Anderen dan de plegers zelf. lk werp wel de vraag op: met
welke spoed zou zo'n wetsvoorstel ontworpen en aangenomen
zijn, indien maar een deel der winkeldieven, dronken rijders,
junks of inbrekers op gelijksoortige wijze van dit procesmiddel
gebruik gemaakt zouden hebben?

— Veroordeling en strafioemeting
Over het uiteindelijke strafrechtelijke verloop van
strafzaken tegen bedrijfsmatige misdadigers zijn wij
slecht ingelicht. Van Nederland kennen we slechts de
reeds eerder vermelde afdoeningspercentages van het
Openbaar Ministerie. Met uitzondering van Duitsland
waren gegevens over andere Europese landen ten tijde
van het schrijven niet voorhanden.
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Levi noch Leigh maken voor Engeland melding van de mate
waarin aangeklaagde fraudeurs en flessetrekkers kans op een
vrijspraak hebben. Wel uiten zij op grond van hun onderzoek
twijfel over de geschiktheid van de Engelse juryrechtspraak
(Levi, 1983): gewone burgers zonder kennis van boekhouding
of ingewikkelde vermogensverhoudingen worden toch geacht
zich een oordeel te vormen over troebele manipulaties op
topniveau, die bij gebrek aan een moderne misdrijfomschrijving soms onder een `klassiek' artikel telaste gelegd moeten
worden (Hadden, 1983).

Voor West-Duitsland laat Berckhauers (1981)
onderzoek zien, dat `Wirtschaftsverbrecher' een
redelijke kans op vrijspraak of stopzetting (Einstellung)
van de vervolgingsprocedure hebben. De laagste
veroordelingsgraad werd vastgesteld bij academici
(50%), de hoogste bij ongeschoolden (80%), wat
volgens de auteur samenhangt met de aard van de
feiten en de wijzen van plegen: de mogelijkheden om
listig en moeilijk bewijsbaar te knoeien zijn onderop
de maatschappelijke ladder kennelijk minder veelvuldig
beschikbaar.
Het uiteindelijke resultaat bij veroordeling: de
strafioemeting, kan hier eveneens slechts schetsmatig
behandeld worden. Wederom beschikken we hoofdzakelijk over Westduitse en Nederlandse gegevens,
aangevuld met enige onderzoeksuitkomsten van
Engeland. Vergelijking met de straftoemeting bij
andere soorten misdrijven is slechts bij benadering
mogelijk. Voor het overige worden we geleid door
kwalitatieve informatie van uiteenlopende herkomst:
krantenverslaggeving over geruchtmakende zaken,
observatie-onderzoeken, zoals van Peek (Van de Bunt
en Peek, 1986), eigen indrukken en gesprekken met ter
zake kundige politiemensen en officieren.
Met nadruk dient te worden gewezen op de grote beperkingen
van het statistische bronnenmateriaal, dat van zeer uiteenlopende aard is en aan de enorme verscheidenheid van de
daaraan ten grondslag liggende feiten en verdachten weinig
recht doet. De straftoemeting bij bedrijfsmatige misdaad is
dan ook in de statistieken ternauwernood terug te vinden.
Hetzelfde geldt voor andere benamingen, zoals economische
misdaad. Met de kleur van boorden houdt de strafrechtsstatistiek zich uiteraard niet bezig.
Voor Nederland beschikken we alleen over enige gegevens
betreffende zogenaamde fraudezaken uit het jaarverslag van
het Openbaar Ministerie. Deze zijn artikelgewijs geordend,
waardoor bijvoorbeeld cheque- en steunfraude op een lijn
gesteld worden met meer bedrijfsmatige vormen van fraude.
De bedrogsmisdrijven zijn er niet in opgenomen.
Bedrijfsmatige misdaad

39

Volgens de voorlopige cijfers van genoemd jaarverslag werd in 1986 in 27% van het aantal afgedane
fraudezaken een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
opgelegd. Het overeenkomstige percentage opgelegde
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor alle in dat
jaar afgedane zaken bedroeg 21%. Het belangrijkste
verschil met de straftoemeting bij de overige berechte
zaken betrof de lengte van de vrijheidsstraf: bij
fraudezaken werd slechts in 6% der zaken een
gevangenisstraf van meer dan een jaar opgelegd, bij
de overige zaken in 9%. Ook de middellange vrijheidsstraf van zes maanden tot eon jaar werd in fraudezaken
minder vaak opgelegd dan dit bij andere zaken het
geval was: 9 tegen 11%. Ofschoon deze cijfers niet
onmiddellijk wijzen op een uitzonderlijk afwijkend
milde straftoemeting voor dit soort zaken, staan zij
door het ontbreken van nadere gegevens (zoals de
schade) verdergaande gevolgtrekkingen niet toe. Over
de straftoemeting bij belastingmisdrijven zijn geen
gegevens bekend.
Hiertegenover staan meer kwalitatieve observaties van
fraudezaken, die niet nalaten een onrustige gewaarwording
op te roepen van een gunstige behandeling van vooral
bedriffsmatige fraudeurs. Het bezwaarlijke van dit soort
gegevens is echter dat moeilijk valt uit te maken of zij slechts
een verzameling van anekdotes of een aanwijzing zijn van
een stelselmatig gunstiger behandeling. Van de Bunt en Peek
(1986) maken betreffende een door hen gevolgde zaak
melding van een onbegrijpelijk arrest. In een zaak met zes
ton verzwegen omzet werd de door de rechtbank opgelegde
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door het hof veranderd in
150 uur dienstverlening met de motivering: 'U hebt al zwaar
geboet, gezien de navorderingen van de fiscus...wij zijn een
dienstverlenend bedrijf. De FIOD-ambtenaren op bezoek Ujn
niet de gemakkelijksien...). Deze observatie staat niet alleen.
In een vleesfraudezaak werd door de rechtbank het verweer
('Ik heb Cr alleen maar voor gezorgd dat de huisvrouw
goedkoop vlees op tafel kreeg!') gehonoreerd met een
omzetting van de gediste onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in
een boete die kennelijk niet bedoeld was om op het grootslagerbedrijf indruk te maken. Nog onbegrijpelijker was de
procedurele bes1issing van de raadkamer van een hof om in
de bezwaarschriftprocedure het verzoek van de raadsman te
honoreren om naar de geestesvermogens van de organisator
van een internationale vleesfraude (schade 5,6 miljoen) een
psychiatrisch onderzoek in te stellen. Na voltooiing daarvan
bleef het dossier vervolgens ruim een jaar op een onbekende
plaats liggen. Inmiddels werd tegen de verdachte een nieuw
onderzoek wegens een nieuwe nog arglistiger vleesfraude
ingesteld. Van Duyne (1986) maakt melding van een zó traag
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appointeringsbeleid voor fraudezaken bij een ander hof, dat
wegens `undue delay' een kapitale zaak moest worden
afgevoerd. Ik herhaal dat er in dit soort 'anekdotisme' een
gevaar van onjuiste generalisatie schuil gaat. Maar een
regelmaat van gelijksoortige anekdotes geven teveel rook
om niet een heel echt vuur te gaan vermoeden!
Ten aanzien van Engeland zijn we zeer ontoereikend
geinformeerd. De meest belangrijke onderzoeken betreffen
flessetrekkerij (Levi, 1981) en faillissementsfraude (Leigh,
1977). Landelijke statistieken — voor zover aanwezig —
verschaffen weinig informatie. In faillissementsfraudes
afgedaan door de Crown Courts (1974/1975) werd in 58%
een voorwaardelijke en in 29% een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf opgelegd. In 15% werd een gevangenisstraf
van meer dan een jaar opgelegd (Leigh, 1977b). In de
onderzochte gevallen van flessetrekkerij (1962-1972) werd in
30% een voorwaardelijke gevangenisstraf en in 50% gevangenisstraffen van meer dan een jaar opgelegd (Levi, 1977). Van
de tussen 1951 en 1974 121 (!) veroordeelde `zware' belastingfraudeurs werd 30% tot een boete, 41% tot een 1 jaar of
minder en 29% tot meer dan 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld
(Deane, 1981). In verhouding tot het wellicht strengere Britse
strafrechtelijke klimaat spreken zowel Leigh (1977; 1982) als
Levi (1977a, 1981) van een betrekkelijke mildheid van
straftoemeting. Conclusies over `klasse-effecten' kunnen op
grond van deze onderzoeken niet getrokken worden, vooral
omdat gegevens over andere soorten bedrijfsmatige misdrijven
ontbreken.

Het uitgebreide dossieronderzoek van Berckhauer
(1981) geeft ons een verfijnder beeld van de straftoemeting in West-Duitsland in gevallen van `Wirschaftsverbrechen'. Daarbij is het overheersende beeld
wederom die van een betrekkelijk milde straftoemeting.
Verhoudingsgewijs werden er wel veel gevangenisstraffen opgelegd (in bijna twee derde der gevallen), maar
deze was in 53% 12 maanden of minder en werd
bovendien in 64% voorwaardelijk opgelegd. Ten
aanzien van de maatschappelijke plaats van de
verdachten bleek het straftoemetingsbeeld enigszins
ingewikkeld te zijn, doordat het opleidingsniveau
kennelijk niet evenwijdig liep met de maatschappelijk
`laag' (Schicht): verdachten met een betere opleiding
hadden meer kans op een voorwaardelijke vrijheidsstraf, terwijl verdachten uit hogere maatschappelijke
lagen een grotere kans hadden een zwaardere
vrijheidsstraf te krijgen, die ook minder vaak voorwaardelijk werd opgelegd. Dit laatste bleek overigens
samen te hangen met de hoogte van het schadebedrag,
welke — samen met de recidive — een belangrijke
verklarende waarde had.
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Verschaffen deze verspreide gegevens nu een
ondubbelzinnige aanwijzing voor de hypothese, dat de
strafrechter bedrijfsmatige misdadigers milder straft
dan 7 gewone dieven' of dat de maatschappelijk beter
gesitueerden der bedrijfsmatige misdadigers een nog
grotere kans maken op een gunstige behandeling?
Zoals uit het voorgaande blijkt, kan op deze vraag
geen algemeen geldend antwoord gegeven worden.
Het tot nu toe beschikbare kwantitatieve onderzoeksmateriaal is methodologisch niet geschikt om deze
hypothese ondubbelzinnig te ondersteunen of te
verwerpen. De kwantitatieve gegevens geven echter te
zamen met verder bekende kwalitatieve observaties
een krachtige aanwijzing, dat in bijna iedere fase van
opsporing, vervolging en berechting de bedrijfsmatige
misdadiger binnen ons toch nog klassiek gericht
rechtshandhavingsstelsel er gunstiger uitspringt dan
zijn ouderwetse en marginate collega-dief. Dit
vermoeden wordt nog sterker, wanneer men daar de
grootte van de maatschappelijke schade en de
arglistige schending van de vertrouwens- of machtspositie bij betrekt.
Besluit
In het voorgaande is een schets gegeven van enige
kanten van bedrijfsmatige misdaad en van de strafrechtelijke aanpak ervan. Daarbij heb ik weinig
aandacht besteed aan de vraag hoe 'erg' de bedrijfsmatige misdaad zou zijn. Aan algemene leuzen in de
trant van 'hoe fraude de samenleving bedreigt', de
titel van Sleurinks (1981) uitgave van het Ismo-rapport
heb ik me niet gewaagd. Er is immers zo veel dat de
samenleving kan bedreigen, hetgeen ook een zaak van
waardering en van maatschappij-opvatting is. Het
bedreigende schuilt mijn inziens niet in wat misdadige
ondernemers doen, maar in het overheidsantwoord
daarop. Dit antwoord is in de meeste landen tot nu
toe op z'n best dubbelzinnig en aarzelend gebleven,
voor zover er al sprake is van een gewaarwording dat
het om 'echte' misdaad gaat. Op veel marktgebieden
is deze gewaarwording maar zeer gebrekkig ontwikkeld.
Economische boekaniers — bij voorkeur met 4 1classieke'
criminele achtergrond — worden nog wel als 'eche
misdadig, zij het dan tenminste als kleurrijk, herkend.
Maar de bedrijfsmatige misdaadvormen door gewone
bedrijven, waarbij vooral de overheid slachtoffer is,
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worden traag herkend en hebben dientengevolge meer
gelegenheid om voort te woekeren tot een stadium
waarin de ontwrichting zichtbaar en wellicht onomkeerbaar is geworden.
Zo merkte ik in de paragraaf over fraude tegen de overheid
op, dat de 'brede onderkant' ervan als weinig `misdadig'
wordt ervaren: de frauderende ondernemer die een paar man
zwart in dienst heeft of een deel van zijn omzet verzwijgt,
doet dat immers slechts voor de winstpositie van zijn bedrijf
of omdat hij anders geen personeel kan krijgen voor de
koopavond of weekeinde? Maar juist deze 'brede onderkant'
kan door het grote aantal betrokkenen diep invreten, zoals
onlangs door een rapport van de horecabond FNV werd
aangegeven. De omzetvolumecijfers in deze bedrijfstak
zouden 'een grote farce' zijn; faillissementspraktijken,
gelijksoortig aan die in de koppelbazentijd, zouden opnieuw
worden toegepast, terwijl op het menselijk vlak gesproken
wordt van onverholen uitbuiting. Vakbekwaam personeel,
dat ontslagen wordt, vervolgens slechts zwart een baan kan
vinden en daarmee zonder rechtspositie buiten de sociale
zekerheid valt: 'hoezo misdaad?'

Alleen bij een bepaalde graad van verloedering,
opzienbarendheid of de publiciteit vangend menselijk
teed lijkt een gewaarwordingsdrempel te worden
overschreden. Onder die drempel is er slechts sprake
van `gesjoemer en is de bereidheid van de overheid
om te investeren in actieve rechtshandhaving geen
vanzelfsprekendheid. Ook boven deze drempel komt
de rechtshandhavingsmachinerie vaak traag en
aarzelend op gang, zoals in het voorgaande werd
aangegeven.
Ook wanneer de consument slachtoffer is, zijn de
kansen op verdergaande woekering van bedrijfsmatige
misdaad ruim voorhanden, in elk geval zolang er geen
doden of zieken zijn te betreuren, zoals dat bij het
Oostenrijkse wijnschandaal of de Spaanse goedkope
spijsoliezaak het geval was. Het is opvallend dat niet
de overheid, maar belangenorganisaties, zoals de
consumentenbond hier soms als de meest actieve
bewakers en beschermers van het algemeen belang
optreden.
Zo stelde de consumentenbond onlangs vast, dat de grote
benzinemaatschappijen stelselmatig `knepen' in de hoeveelheid geleverde bezine, door de benzinepompen net iets
minder te laten leveren dan werd aangegeven en betaald.
Deze oude `snoeipraktijle, die in de tijd van het gildewezen
wel als gewone diefstal werd beschouwd en als zodanig
zonder al te veel sentimentaliteit werd afgestraft, blijkt een
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vermogensvoordeel van ten minste twintig miljoen op te
leveren. Toch wordt zo'n corporatief wangedrag ten hoogste
als een administratieve onjuistheid opgevat, mogelijkerwijs
lets voor een gesprekje met Economische Zaken.
De vraag of bedrijfsmatige misdaad zal toe- of
afnemen, is moeilijk te beantwoorden. Het is niet
mogelijk om op het eerder beschreven brede gebied
van vaak zelfstandige bedrijfsvormen dit soort
marktontwikkelingen te voorspellen. Maar los van de
vraag of bedrijfsmatige misdaad zal toe- of afnemen,
blijft de ontoereikende aanpak ervan door de overheid
in de meeste geindustrialiseerde landen een onderwerp
van zorg. De geschiedenis van het fraudebeleid in
Nederland (Van Duyne, 1981; 1983), de geringe
voortvarendheid in Groot-Brittannie, de trage
erkenning van de grote omvang van de EG-fraude, zij
wekken de indruk dat de gebruikelijke — en op zich
terechte — terughoudendheid ten opzichte van
strafrechtelijk ingrijpen, bij bedrijfsmatige misdaad
dieper ingeworteld is, dan dit bij conventionele
misdrijven het geval is. De redelijke argumenten om
het strafrechtelijk optreden zo veel mogelijk te
minimaliseren kunnen met even veel redelijkheid
worden gehanteerd voor het tegendeel: we! ingrijpen.
Het is een axioma, dat het strafrecht het laatste
medicijn is, waarvan ook op economisch gebied geen
wonderen verwacht mogen worden. Dit argument
geldt evenwel voor alle gebieden, die door het
strafrecht bestreken worden en vormt geen dwingende
reden om ten aanzien van bedrijfsmatige misdaad nog
zuiniger met het strafrecht te zijn. Het is trouwens de
vraag of deze instrumentalistische zienswijze juist ten
opzichte van veel vormen van bedrijfsmatige misdaad
juist is.
Bedrijfsmatige misdrijven zijn in de meeste gevallen
zelfs zeer planmatige wetsschendingen. Reeds de
afschermingsconstructies verraden een duidelijke
kosten/baten-afweging (Groenland, 1982), waarbij de
strafrechtelijke kosten of de risicobeoordeling niet
zodanig zijn, dat zij voldoende remmend werken. Dit
zou wijzen op de noodzaak de strafrechtelijke
`kostenfactor' te verhogen. Een tegenargument is, dat
strafrechtelijk ingrijpen ontregelt, stigmatiseert,
desocialiseert, terwijl bedrijfsmatige misdadigers juist
— voor het overige — sociaal aangepaste en nijvere
burgers zijn. Dit is juist. Maar om met enige kans op
succes dit soort feiten te kunnen plegen, dient men
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juist een goede en `aangepaste' zakenman te zijn en
bij voorkeur contacten met lager geplaatste `echte'
misdadigers te vermijden. Dit laatste trekt de aandacht
van de politie en verhoogt de ontdekkingskans. Ook
vormen van lichamelijke verslaving (drugs, drank), die
leiden tot irrationeel gedrag verdragen zich moeilijk
met dit soort planmatige misdaad, waarbij vooral
geduld een schone zaak is. Natuurlijk kunnen andere
`verslavingen' een rol spelen, zoals gokken, het
moeten horen bij de 'jet-set' of gewoon de uitdaging
'slimmer dan de inspecteur' te zijn! Dit soort `verslaving' maakt bedrijfsmatige misdaden niet minder
rationeel en arglistig en daarmee vatbaar voor
instrumentele beInvloeding middels de strafrechtelijke
kostenervaring.
Er zijn overigens weinig redenen om op dit gebied
het strafrecht alleen een instrumentele taak toe te
dichten. Enerzijds is er sprake van schuld en strafwaardigheid die vergolden moet worden, anderzijds de eis
van rechtsgelijkheid. Ten aanzien van de vergeldingsvraag kan worden opgemerkt, dat deze in de literatuur
betreffende bedrijfsmatige misdaad een nog geringere
rol speelt dan dit elders het geval is. Toch lijkt
vergelding als grondslag van straf juist bij dit soort
berekenend handelen nog meer aangewezen, dan bij
de vele misdrijven, waarbij het rationalistische
mensbeeld van het strafrecht (Van Duyne, 1986) staat
tegenover de maatschappelijk in het nauw gedreven
randfiguur. Immers, er is niet alleen sprake van een
goed doordachte opzet, er is ook sprake van misbruik
van vertrouwen, macht of invloed, hetgeen bij
sommige misdrijven overigens een verzwarende
kwalificatie oplevert (verduistering in dienstbetrekking;
dood of lichamelijk letsel in de uitoefening van ambt
of beroep) of er juist een bestanddeel van uitmaakt
(248ter en 249 Sr.). De indruk bestaat, dat deze
gedachte in de straftoemeting slecht zeer beperkt tot
uitdrukking gebracht wordt, zeker in vergelijking met
de gewone vermogensmisdaad, waarmee de vraag van
de rechtsgelijkheid weer aan de orde komt.
Hoe zwaar moet bedriffsmatige•misdaad gestraft
worden in vergelijking met andere vermogensmisdrijven? De discussie hierover lijkt nog steeds te worden
vertroebeld door de vraag of witte-boordenmisdadigers
strenger gestraft dienen te worden, waarbij de
beschuldiging van klassejustitie wordt bestreden met
het verwijt van `omgekeerde klassejustitie'. Het is de
vraag of deze discussie ergens toe leidt. Hoewel ik het
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standpunt van de critici van 7 klassejustitie meer dan
vroeger deel, ben ik van mening, dat de straftoemeting
van bedrijfsmatige misdaad dient te worden benaderd
vanuit samenhangende theorie over het gewicht van
de schu/dbestanddelen, die daarbij te ontwaren zijn.
De omstandigheid, dat enige belangrijke schuldbestanddelen samenhangen met de maatschappelifke
plaats (vertrouwen, macht of invloed) van de dader,
maakt van zo'n straftoemeting nog geen `comgekeerde'
klassejustitie.
Helaas is hier geen ruimte om nader in te gaan op de vele
verzachtende omstandigheden, die hi] `maatschappelijk
gevestigde' bedrijfsmatige misdadigers een rol kunnen
spelen, zoals verlies van maatschappelijk aanzien, de
vernederende publiciteit, groat vermogensverlies door
terugvordering van belastingen (met eventuele boete) en
dergelijke. Zonder grond zijn deze argumenten niet. Maar
evenzeer kan men juist de bedrijfsmatige misdadiger
voorhouden, dat hij kennelijk de intelligentie bezat am al
deze verliesposten in zijn berekening te betrekken. Dat hij
zich achteraf verrekend heeft is voor zijn rekening en hoeft
voor de straftoemeting niet ter zake te zijn.

Uiteraard blijft oak binnen een pleidooi voor een
geloofwaardiger strafrechtelijke aanpak het strafrecht
een laatste redmiddel: beter voorkomen dan genezen
en indien de gepleegde feiten zich verdragen met een
buitenstrafrechtelijke afdoening, dan dient daar de
voorkeur aan gegeven te worden. Echter, de algemene
juistheid van deze zienswijze verhult naar mijn
mening al te gemakkelijk een rationalisatie voor een
algehele strafrechtelijke terughoudendheid ten
opzichte van bedrijfsmatige misdaad.
Met betrekking tot de voorkeur voor administratiefingrupen
wordt met recht gewezen op de logheid en de hoge kosten
van de strafrechtelijke aanpak, terwift deze bovendien niets
zou 'oplossen' (zo er al een veroordeling komt). Menig
belastinginspecteur heeft liever een navordering-met-boete,
dan een strafproces: er komt ten minste geld in het laatje, en
vaak meer dan van de rechter te verwachten is! In een fors
aantal gevallen kan de juistheid van deze zienswijze niet
weerlegd warden: het populistische 'de jacht is open' wijs ik
nadrukkelijk al Maar juist vanuit een instrumentalistische
benadering is ook hier twijfel op zijn plaats: lost deze
administratieve benadering wel wat op? Een afschrikwekkende werking lijkt zij niet altijd te hebben: veel belastingfraudeurs
en milieucriminelen zijn bereid am een strafproces met een
administratieve boete af te kopen, al was het maar am
publicitair nadeel te vermijden. Dit betekent, dat van deze
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aanpak weinig algemene afschrikking verwacht hoeft te
worden: de schikking is immers niet openbaar. Of er
desondanks wet individuele afschrikking van uitgaat is ook
onzeker. Van Bijsterveld vond dat veel betrapte belastingfraudeurs juist doorgingen met frauderen.

Ten aanzien van de voorkoming van bedrijfsmatige
misdaad moet onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds de slachtofferkansen van private ondernemingen en anderzijds de overheid. Voorkoming op privaat
gebied is in zekere zin een zaak van 'markt', zoals de
opkomst van de vele handelstechnische recherche- en
kredietbureaus inmiddels hebben laten zien (Kamerling
en Van Helvoort, 1984) en van het verbeteren van
interne toezichtsprocedures binnen bedrijven. Hierbij
hoeft de overheid overigens niet volledig aan de zijlijn
te zitten (Kessler, 1980; Smith en Burrows, 1986):
door voorlichting en het aanmoedigen van samenwerking kan de politie hier meer bijdragen dan dit thans
geschiedt. Maar de aanzet daarvoor moet van het
bedrijfsleven zelf komen.
In de gevallen waarin de overheid of samenleving
rechtstreeks slachtoffer wordt van bedrijfsmatige
misdaad, ligt de taak tot voorkoming vanzelfsprekend
bij de overheidsorganen. Daarbij is met voortdurende
regelmaat gewezen op:
— te geringe controledichtheid;
— de onmogelijk ingewikkelde regelgeving;
— de onmogelijke bureaucratisering;
— de hoge belastingdruk.
Het eerste punt is inmiddels onderkend en stap
voor stap (maar niet zonder tegenslagen) wordt hierin
door de belastingdienst vOorzien. Ten aanzien van de
andere punten zijn verhandelingen te schrijven, die
doen voorkomen, de door belastingen geplukte burger
te midden van een oerwoud van regels door een tot
waanzin gevoerde bureaucratie bijna tot zondaar
gedreven wordt (Hoefnagels, 1987). Daargelaten of
Hoefnagels met wetenschappelijke witkwast geschilderd beeld serieus genomen moet worden, spelen deze
argumenten toch een te belangrijke rol om ze onbesproken te laten. In deze redenering schuilt zowel een
kern van waarheid als een drogredenering. Het is juist
dat de door de overheid `geleverde' gelegenheidstructuur misdaadbevorderend is: er bestaat inderdaad
grote kans om van handigheidjes in het schemerduister
over te gaan naar regelrechte bedrijfsmatige misdaad.
Maar is dat het enige dat erover gezegd kan worden?
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In de eerste plaats ziet men over het hoofd, dat veel
gewraakte gelegenheidstructuren door de burgers zelf
gemaakt worden. De regelgeving verschaft slechts een
grondplan, dat vervolgens door tal van ondernemende
`markthouders' op al haar mogelijkheden wordt
beproefd, gewoonlijk legaal, maar zeer vaak ook
ronduit frauduleus. Dit schept jurisprudentie en
wetstechnische aanpassingen, hetgeen zelden leidt tot
eenvoud. Uiteraard kan van de burger niet verwacht
worden dat hij wettelijk toegestane gunstige mogelijkheden links laat liggen. Maar het voert te ver om het
gangetje voor gangetje gegraven labyrint uitsluitend
aan een 'ziek geworden Den Haag' toe te schrijven.
Een niet onbelangrijk deel van de economische
regelgeving heeft bovendien zijn grond in parlementaire
druk van economische belangengroepen of in het
streven om ondanks de belastingdruk de economic te
stimuleren door de belastingpijn zo eerlijk mogelijk te
verdelen.
In de tweede plaats vergeet men dat veel vormen
van bedrijfsmatige misdaad weinig met ingewikkelde
gelegenheidstructuren te maken hebben. De meeste
vormen van fraude tegen de overheid bestaan uit
verzwegen omzet en inkomsten, die worden toegedekt
door of niet te boeken of door als ondernemer zelf
ingewikkelde frauduleuze constructies te ontwikkelen.
In dit soon constructies komt men niet bij toeval
terecht.
Tenslotte de klacht over de hoge belastingdruk.
Niet ontkend kan worden dat de mate van winstgevendheid van bedrijfsmatige misdaad rechtstreeks
samenhangt met de hoogte van de belastingdruk. Als
dat juist is, zou men in Nederland en Zweden meer
bedrijfsmatige misdaad verwachten dan bijvoorbeeld
in de VS, Engeland of West Duitsland. De beschikbare
gegevens staan evenwel zo'n gevolgtrekking niet toe.
Het is bovendien de vraag of de meetbare belastingdruk
of de gevoelde belastingdruk doorslaggevend is voor
de beslissing om te frauderen. Zo bleek uit Van
Bijstervelds (1980) onderzoek, dat alle ondervraagde
belastingplichtigen hun belastingdruk te hoog
schatten!
Uit het voorgaande dient niet te worden afgeleid,
dat vereenvoudiging van wetgeving, de-bureaucratisering en belastingverlaging geen enkel gevolg zal
hebben. Men dient er evenwel niet te veel van te
verwachten: wetgeving, belastingdruk of bureaucratie
zijn niet de kern of de grote motor achter bedrijfsmatige
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misdaad. Belangrijker is waarschijnlijk, dat voor velen
geldverdienen psychologisch een buiten-morele
handeling is: geld kruipt waar het niet gaan kan.
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Fraudebestrijding in de
Europese "Gouden Driehoele
prof. mr . J. M. Reijntjes*

Er worden misdrijven gepleegd in Nederland, in
Belgie, in Duitsland. De misdaad wordt er ook
bestreden. Daarvoor zorgt de Duitse overheid in
Duitsland, de Belgische in Belgie en de Nederlandse
in Nederland. Dat gebeurt telkens op eigen wijze,
naar eigen regels en volgens eigen plan. Wanneer we
de criminaliteitsbestrijding vanuit internationaal
perspectief bezien, is het eerste wat in het oog springt
de sterke segmentering ervan. Die segmentering geldt
echter niet voor de misdaad zelf. Misdaad laat zich
door landsgrenzen niet hinderen. Voor de crimineel
werken die grenzen eerder in het voordeel.
Door het sluiten van verdragen is geprobeerd de
segmentering te doorbreken. Dat is geen onverdeeld
succes geworden, vooral niet op het punt van de
fraudebestrijding. Daarover gaat dit artikel. Twee
terreinen trekken in het bijzonder de aandacht: dat
van de fiscale, en dat van de EG-fraudes. We zullen
hier vooral de strafrechtelijke aspecten van de
fraudebestrijding belichten. Het op hetzelfde doel
gerichte administratieve toezicht en de daartoe
noodzakelijke internationale uitwisseling van gegevens
blijven grotendeels buiten beschouwing, ofschoon ook
daar veel problemen liggen.'
Eerst gaan we na wat fraude eigenlijk is. We merken
dan een aantal dingen op die bij de daarop volgende
speurtocht door de internationale rechtshulp van
belang blijken. Punt van vertrek is het gebied, waar de
grenzen der drie betrokken landen elkaar raken.
Daaraan ontlenen we de couleur locale. Het is de
kleur van de gouden driehoek.

* De auteur is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de
Open Universiteit te Heerlen. Tot voor kort was hij als
Officier van Justitie hoofd van de fraude-afdeling van het
parket te Maastricht.
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Fraude en wat dies meer zij
Het woord 'fraude' komt in het Nederlandse
Wetboek van Strafrecht niet voor, en we zoeken het
(daarom?) ook in de meeste juridische handboeken
tevergeefs. Toch kan iedereen zich ongeveer voorstellen, water mee wordt bedoeld; het woord heeft een
sterke (gevoels)lading (Brugge, 1965). Bij die stand
van zaken is het onvermijdelijk, dat de grens tussen
wat wel en wat geen fraude mag heten arbitrair is en
min of meer vloeiend. Desondanks moet zij, willen we
op een verantwoorde manier over fraude kunnen
praten, zo nauwkeurig mogelijk worden afgebakend.
Het woordenboek vertaalt 'fraude' met tedrog'
('gepleegd inzonderheid door vervalsing van administratie, door ontduiking der voorschriften enz.', voegt
Koenen/Endepols , daar aan toe). Maar het begrip
'fraude' dekt ontegenzeggelijk meer dan alleen de
zogeheten bedrogsdelicten die worden opgesomd in
de 25e titel van het Wetboek (oplichting, flessetrekkerij).
Daarvoor zou de term `zwendel' beter passen. De in
de literatuur geformuleerde definities (bib , , die van
Van Duyne, 1983, en Van Dijken, 1984) zijn zo vaag,
dat ze geen houvast bieden. Vaak wordt zelfs helemaal
geen definitie gegeven. Misschien brengt de 24e titel
van het Wetboek, die handelt over verduistering, ons
verder.
Kunnen we het eens zijn dat verduistering geen
fraude is, wanneer het gaat om een boekhouder die
eenvoudig een greep in de kas doet, maar we!, zodra
hij om ontdekking te voorkomen zijn boeken vervalst?
Verder stellen we vast, dat frauduleus optreden wordt
gekenmerkt doordat nooit een enkel strafbaar feit
wordt gepleegd, maar altijd een complex van tenminste
twee onderling samenhangende delicten. Afzonderlijk
beschouwd behoeven die niet te vallen onder de
noemer 'bedrog' zoals bijvoorbeeld het negeren van
administratievoorschriften. Pas in combinatie leveren
zij een fraude op. Fraude, zo poneren we nu, is elke
combinatie van delieten waarbij men zichzelf of een
ander door misbruik van vertrouwen en op bedrieglijke
wijze probeert te bevoordelen (vergelijk Brugge, 1965).
Daarmee is een juridische omschrijving verkregen
(fraude is alleen, wat de wet strafbaar stelt) die door
de bestaande rubricering van delicten heen breekt.
Doordat fraude altijd bestaat uit een complex van
strafbare feiten heeft de overheid de mogelijkheid die
fraude vanuit verschillende gezichtshoeken aan te
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pakken. Een van die gezichtshoeken is de fiscale.
Fraude gaat bijna altijd om geld; en waar geld is,
ontmoet men de fiscus. Het overgrote deel der fraudes
heeft fiscale aspecten. Fraude bestaat niet alleen zelf
uit complexen van delicten, het is vaak ook annex aan
andere delicten. Uit de handel in verdovende middelen
of vuurwapens verkregen geld moet worden belegd
zonder dat de bron ervan valt te traceren; systematisch
handelen in strijd met de milieuwetgeving (dumpen
van giftige stoffen) moet worden verdoezeld. Dit gaat
niet zonder fraude, en doorgaans niet zonder grensoverschrijdende fraude (Thomas, 1980, P. 299/300).
Fraudebestrijding behoeft daarom geen doel op zich
te zijn, zij is voorwaarde voor een effectieve repressie
van een veel wijder veld van criminele activiteiten.
Fraude vertoont een aantal overeenkomsten met
witte-boordencriminaliteit, maar is niet hetzelfde.
Sutherland omschreef witte-boordencriminaliteit als
'crimes committed by persons of respectability and
high social status in the course of their occupations'
(Sutherland/Cressey, 1960, p. 40). Ook die definitie
geeft geen strakke begrenzing (zie nader bijv. Kellens,
1968 en Berghuis/Brants/Willemse, 1984). Maar de
invalshoek is bovendien anders. Het begrip fraude
slaat op wat is gedaan, `witte-boordencriminaliteie op
wie het deed. Het witte-boordendelict is een kwaliteitsdelict. Het behoeft niet louter uit administratieve
manipulaties te bestaan, zoals Sutherland aanvankelijk
stelde. Ook de direkteur van Murder Inc. (mits 'a
person of respectability and high social status') en een
Adolf Hitler zijn witte-boordencriminelen (in gelijke
zin Hoefnagels, 1981); de koppelbaas, prototype van
de fraudeur, daarentegen doorgaans niet.
Hier is van belang dat voor fraude in onverminderde
mate geldt wat menigmaal is opgemerkt over de
witte-boordencriminaliteit: vaak wordt van vervolging
afgezien wegens de schijnbare trivialiteit van de
delicten, indien deze op zichzelf worden beschouwd,
of wegens de ingewikkeldheid van het begane, indien
zij als geheel worden bezien, met de daaraan inherente
bewijsproblemen. Veelvuldig wordt alleen administratief- of civielrechtelijk opgetreden. 'In general,
underlying these failures to prosecute is the lack of a
developed social feeling and ethical code in the
groups concerned and, to some extent, in the general
public' (Sutherland/Cressey, 1960, p. 40).
Ook lijkt bij de overheid de drang tot vervolgen
nogal eens te ontbreken omdat een fraude het gevolg
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is van een slechte regelgeving en dito controle, die
men liever met de mantel der (eigen) liefde bedekt. Bij
gebrek aan rechtstreekse slachtoffers die het verschijnsel direct in het oog doen vallen, blijft bovendien een
adequate publieke druk om toch in actie te komen
achterwege. Hoe weinig is van die drang over,
wanneer slechts (hulp bij) de bestrijding van fraude
aan gene zijde der grens wordt verlangd

Grensland
De gouden driehoek, zo is het gebied tussen
Keulen, Luik en HasseIt door journalisten wel
genoemd. Het goud was voor de koppelbazen. Is het
toeval, dat dit vroeger ook het land was van de
bokkerijders? Plaatselijke autoriteiten in deze
'Euregio Maas/Rijn' spreken liever van het 'land
zonder grenzen'. Zij doen dat niet wegens de onbegrensde mogelijkheden die de landstreek sommige
bewoners biedt, maar om uiting te geven aan hun
verlangen de barrieres, die zij dagelijks ontmoeten, te
slechten. Voorlopig wordt het gebied nog door
grenzen gekenmerkt, met vlak daarachter aanzienlijke
bevolkingsconcentraties (Maastricht, Nederlandse
mijnstreek/agglomeratie Luik en Kempische mijnstreek/Aken en Keulen) die aanleiding geven tot een
druk onderling verkeer.
Over de grens is de bouwstij1 anders, en soms ook
de taal. Er heerst na-ijver, vaak in de goede, en niet
zelden ook in de slechte zin van het woord. Niet
alleen de wettelijke regels verschillen, maar ook de
prijzen, de subsidies en de belastingen. De zakenman
zoekt de meest gunstige ambiance. Dat geldt voor de
bonafide, maar ook voor de malafide.
Aan de gouden driehoek is vanouds een hoge
criminaliteit toegeschreven. Al in 1849 wordt betoogd
dat de rechtbanken in Nederlands Limburg een
sterkere bezetting behoeven dan elders wegens het
buitensporig aantal der strafzaken in het Hertogdom
(Asser, 1849, p. 50). De nabijheid der grenzen wordt
veelvuldig als oorzaak genoemd (van Bemmelen,
1948, p.96/110; zie ook Pover, 1970 en Litjens, 1973).
Maar dat de Limburger evident frauduleuzer is dan
zijn landgenoten, blijkt niet. Aileen voor de periode
tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog meent
men het te kunnen aantonen (Pover, 1970, p. 308: 'een
beruchte haard van economische criminaliteit').
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Anders valt ook niet te verwachten. Wanneer
grenzen de criminaliteit begunstigen, dan is dat vooral
doordat zij het de delinquent gemakkelijker maken
om door de mazen van het net te glippen. Grenslandfraude is per definitie moeilijk waarneembaar, terwijl
fraude, zoals we zagen, op zichzelf at niet de meest
opvallende vorm van misdaad is. Betrouwbare cijfers
zullen daarom nooit te geven zijn.
Kortsluitingen
Aan gene zijde van de grenspaal is niet alleen alles
anders, maar dat andere sluit ook slecht aan op wat
wij hebben. Dat geldt voor delictsomschrijvingen niet
minder dan voor competenties en strafvorderlijke
bevoegdheden. Bovendien is de door grenzen
gesegmenteerde fraudebestrijding ook achter die
grenzen sterk versnipperd, ongeacht of het gaat om
toezicht of gerichte opsporing. Naast de reguliere
politie opereren in Nederland, Belgie en Duitsland
talloze bijzondere diensten, die elk slechts een taak
hebben ten aanzien van een of enkele bijzondere
wetten. Ponsaers c.s. (1981) telden er alleen at in
Belgie 68.
In Nederland is de verbrokkeling vermoedelijk
minder groot, maar komen we toch ook tot een
respectabel aantal diensten, en Duitsland doet daar
niet voor onder, terwijl daar verder per deelstaat
verschillen optreden. Die diensten werken binnenslands vaak al langs elkaar. De samenwerking met het
buitenland is des te problematischer, omdat dienst A
in land X doorgaans geen zusterdienst heeft in land
Y, maar moet optrekken met de daar gevestigde
diensten B, C en D. En ieder heeft andere bevoegdheden, andere tradities en andere werkwijzen, en weet
van de collega's over de grens bijzonder weinig.
Die onbekendheid met elkaar, elkanders werkwijze
en elkaars wetgeving is een belangrijke factor. Een
voorbeeld: in Duitsland wordt een stof, hoe giftig of
verontreinigend ook, niet aangemerkt als afval en niet
onder het regiem van het Abfall-beseitigungsgesetz
gebracht, zoiang aan die stof in het handelsverkeer
waarde wordt toegekend (Tonnaer, 1987, p. 194 en
198). Wat ligt nu meer voor de hand dan een transactie,
waarbij afval schijnbaar naar het buitenland wordt
verkocht en vervolgens, op het oog legaal, geexporteerd,
terwijl het in werkelijkheid de `verkoper' is die betaalt
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en de `Icoper', die (zwart) betaald krijgt? flat levert
vermoedelijk aan beide zijden van de grens een
milieudelict en een fraude op. Valt deze constructie te
ontrafelen zonder kennis van elkaars milieuwetgeving
en zonder dat men medewerking weet te krijgen van
de juiste overheidsdiensten aan de andere zijde van de
grens?
Het is opvallend dat de leemte in kennis ook in het
grensgebied nog zo groot is. Wanneer zich ingewikkelde
vraagstukken aandienen moet men zelfs daar terugvallen, hetzij op deskundigen in de hoofdstad, dan
wel op persoonlijke contacten over de grens. Voor de
routinematige afdoening van zaken, de dagelijkse
gang van het bedrijf, is die weg onbruikbaar. Bovendien
ontstaat de meeste schade doordat problemen niet als
problemen worden onderkend of te snel wordt
aangenomen dat voor een gesignaleerde moeilijkheid
geen oplossing bestaat.
Er is, ter vulling van die leemte, een organisatie
opgericht, de `Werkvereniging van de leiders der
Belgische, Nederlandse en Duitse politiebeambten in
het grensgebied van Aken' (Nebedeac Poly, maar
daarbij zijn alleen reguliere politie-diensten aangesloten. Aan het thema fraudebestrijding heeft zij zich
(daarom?) nooit gewaagd.
Een andere complicerende faktor is wantrouwen.
Waakzaamheid is goed, wantrouwen niet. Van
samenwerking over de landsgrenzen heen komt
weinig terecht indien men twijfelt aan de oprechtheid
van elkaars bedoelingen
dit geen fishing expedition?') en aan elkaars bereidheid om de handen ineen
te slaan. Verzoeken om rechtshulp die niets opleveren,
versterken het wantrouwen, ook wanneer dat negatieve
resultaat het gevolg was van eigen onjuiste aanpak.
Hoe boos men daarbij op elkaar kan worden, toont de
reactie van een Leuvense onderzoeksrechter op
ontboezemingen van een Maastrichtse Officier van
Justitie, die klaagde over het uitblfiven van door hem
gevraagde rechtshulp: `ongepast, grof, leugenachtig en
een officier onwaardig' (de Limburger, 6 oktober
1987).
De vakliteratuur draagt er weinig toe bij .om het
tekort aan informatie op te heffen. Zelden wordt over
de grens gekeken, en in Nederland is zelfs over de
eigen regeling van de internationale rechtshulp weinig
gepubliceerd. De op strafprocessueel gebied doorgaans
meest volledige bron, het zogenaamde 'Leidse
commentaar' op het Wetboek van Strafvordering,
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zwijgt over dit onderwerp in alle talen.
De kortsluitingen zijn het heftigst als het gaat om
geld en dus bij fraude. Er wordt dan geschermd met
nationale economische belangen, met de gevoeligheden
van banken enzovoort. Inderdaad is in concrete zaken
de schade van de een vaak de welvaart van de ander.
Het is voor de Nederlandse economie niet slecht,
wanneer Limburgse onderaannemers vaste voet
krijgen op de Duitse bouwmarkt en het is voor de
Belgische overheid wel prettig, wanneer in Nederland
verworven zwart geld dadr wordt belegd. Maar hoe
liggen de kaarten, wanneer de zaak in zijn algemeenheid
wordt bezien? Zal dan niet blijken dat de overheden
elkaars fraudeurs beschermen? Laten zij zich niet
door gewiekste lieden tegen elkaar uitspelen ten koste
van de eigen portemonnee?
Rechtshulp in belastingzaken: theorie
In strafzaken met fiscale aspecten stuit de opsporing
over de grenzen op extra belemmeringen. Dit blijkt
direct, wanneer we het Europees Verdrag aangaande
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken' (1959) opslaan.
Bij dit verdrag, dat uitging van de Raad van Europa,
zijn zowel de Bondsrepubliek als de Benelux-landen
partij. Het bepaalt al in art. 2 dat geen rechtshulp
behoeft te worden verleend indien het gaat om een
strafbaar feit dat de aangezochte swat beschouwt als
een fiscaal delict.
Weliswaar wordt die regel door een aanvullend
Protocol van 1978 in zoverre teruggenomen, dat een
weigering alleen mag worden gebaseerd op een in de
algemene regeling van het verdrag opgenomen of
krachtens die regeling voorbehouden weigeringsgrond
(zoals de bescherming van essentiele belangen van de
aangezochte staat), maar dit Protocol geldt voorshands
slechts in een van de vier genoemde staten, te weten
Nederland. Dit niettegenstaande een krachtige
aanbeveling, die het Comite van Ministers in 1981
deed om tot spoedige ondertekening en ratificatie
over te gaan. Bij die gelegenheid werden de lid-staten
met nadruk gewezen op het belang van verdergaande
samenwerking bij de bestrijding van een breed scala
van frauduleuze activiteiten, 'fraudulent procurement
or abuse of state or international organisation's
grants' en 'fiscal offences and evasion of social costs
by enterprises' niet uitgezonderd. 4
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Nederland tekende het Protocol wel, maar maakte
een gewichtig voorbehoud: ons land aanvaardt geen
verplichting om gevolg te geven aan verzoeken om
huiszoeking en/of inteslagneming terzake van fiscale
delicten. De Memorie van toelichting op de Nederlandse goedkeuringswet is veelzeggend: Vkangezien
huiszoeking en inbeslagneming dwangmiddelen zijn
welke het Nederlandse strafrecht weliswaar kent,
doch welke in de praktijk niet dan met de grootst
mogelijke behoedzaamheid en dus alleen in uiterste
noodzaak worden gehanteerd, geven wij er de
voorkeur aan met betrekking tot deze dwangmiddelen
hier geen verplichtingen aan te gaan welke zouden
kunnen leiden tot een ruimere toepassing ervan dan in
ons land gebruikelijk is'.
Waarom dit anders is dan bij gewone huiszoekingen
wordt niet verduidelijkt. Dat de Nederlandse praktijk
in fiscale zaken sindsdien aanzienlijk is gewijzigd
heeft geen merkbaar effect gehad.
De vrees van de Minister lijkt overigens op het
eerste gezicht niet geheel ongegrond. In het bijzonder
de Belgische autoriteiten vragen wel eens om huiszoeking en inbeslagneming in (commune) zaken van naar
onze Nederlandse smaak betrekkelijk gering gewicht.
Zo ging de Maastrichtse Rechter-commissaris in 1986
op zoek naar een (leeg) Belgisch biervat en kon hij
enkele maanden geleden met gepaste trots een
lampetkan overdragen aan de westerburen, het enig
restant van een verduisterd inboedeltje. Maar we
denken en werken nu eenmaal niet allen hetzelfde.
Internationale rechtshulp gaat uit van vertrouwen in
het oordeel van de justitiele autoriteiten in de
verzoekende staat. Wat de Nederlanders van die
lampetkan vonden was niet relevant, maar hoe de
(met de 'ins and outs' van de betreffende zaak
vertrouwde) BeIgen er tegen aankeken. Is dat in
fiscale zaken anders?
De Nederlandse Minister van Justitie heeft aan het
gemaakte voorbehoud kennelijk een ruime toepassing
willen geven. `Zou (zo lezen we verder in de Memorie
van toelichting) in een incidenteel gevaler toch
aanleiding zijn aan een (verzoek tot huiszoeking etc.
in een fiscale zaak) te voldoen...'. Men realisere zich
echter dat hij kennelijk alleen het oog had op puur
fiscale delicten. Naar Nederlandse opvattingen komen
die echter zelden voor; naar Belgische opvatting
daarentegen, zoals we zullen zien, zoveel te meet.
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De Benelux-landen hebben het niet bij het Europese
verdrag willen laten en `onderling verdergaande
voorzieningen' getroffen, in de eerste plaats omdat de
`betrekkingen tussen de Benelux-landen nauwer zijn
dat die tussen de (overige) bij de Raad van Europa
aangeslOten landen', en in de tweede plaats omdat 'de
verschuiving van de personencontrole naar de
buiten-grenzen van het Benelux-gebied, een doelmatige
samenwerking op het gebied van de uitlevering en
rechtshulp' noodzakelijk maakt. Zo kwam het
Beneluxverdrag aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken tot stand (aan te halen als
Benelux-rechtshulp verdrag; de citaten zijn uit de
gezamenlijke toelichting, Trb. 1964, 108; zie in dit
verband ook Trb. 1969, 124).
Anders dan mocht worden verwacht is het ten
aanzien van fiscale delicten stringenter dan het
Europese verdrag. Zie art. 4 juncto 24 lid 2: in fiscale
zaken zal aan verzoeken om huiszoeking of inbeslagneming alleen worden voldaan, indien het betreffende
delict door middel van een afzonderlijke overeenkomst
onder de werking van het verdrag is gebracht. 'De
wenselijkheid dergelijke overeenkomsten te sluiten zal
zich vooral voordoen wanneer de wetgevingen van de
drie landen op een bepaald terrein voldoende aan
elkaar zijn aangepast.' (Trb. 1964, 108) Kennelijk is
dat nu, meer dan twintig jaar later, nog steeds niet het
geval, want overeenkomsten als hier bedoeld zijn nog
niet gesloten.
De situatie is er niet duidelijker op geworden door
de Overeenkomst in zake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de
regelingen die verband houden met de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie
(Tbr. 1969, 124; aan te halen als de Overeenkomst).
Dit, bij te velen onbekende, verdrag beoogt een
aanvulling te geven op het Benelux-rechtshulpverdrag.
Het verklaart in het bijzonder art. 24 lid 2 van dat
verdrag toepasselijk op alle onder de Overeenkomst
gebrachte strafbare feiten (art. 17 lid 1). Bovendien
opent het, omdat ten aanzien van (sommige van) die
feiten het initiatief tot het instellen van een vervolging
soms bij administratieve (met name fiscale) autoriteiten
berust, de mogelijkheid die autoriteiten gelijk te
stellen met gerechtelijke autoriteiten in de zin van het
verdrag, waarna ook zij om rechtshulp kunnen
verzoeken (art. 22).
Op welke delicten heeft deze Overeenkomst nu
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betrekking? Op alle wettelijke bepalingen der drie
landen die door het Comite van Ministers worden
aangewezen als verband houdende met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Economische
Unie (art. 2 en de gezamenlijke MvT, p. 54). Het
Comite van Ministers kan daarbij ver gaan. 'Ook
buiten het economische vlak liggende bepalingen,
zoals die op het gebied van de volksgezondheid,
kunnen (...) een economische weerslag hebben, en
dienvolgens verband houden met de verwezenlijking
van (die) doelstellingen.' (MvT p. 54)
Het is helaas (ook hier) bij woorden gebleven, en de
Overeenkomst zou voor ons nauwelijks belang hebben
gehad zonder het Aanvullend Protocol houdende
bijzondere bepalingen op het stuk van de belastingen
(ook in Trb. 1969, 124), dat zelf de Overeenkomst van
toepassing verklaart op (kort gezegd) alle bepalingen
inzake de douane, de accijnzen en de omzetbelasting
(art. 1). De Memorie van toelichting (p. 90) voorziet
nog een uitbreiding 'tot de belastingen in het algemeen',
maar ook daarvan is niets gekomen.
Voor goed begrip van wat volgt moet nog melding
worden gemaakt van art. 20 lid 2 juncto 24 lid 2 van
het Benelux-rechtshulp-verdrag: ook in commune
zaken is de overdracht van in beslag genomen
voorwerpen onderworpen aan de goedkeuring van de
raadkamer van de Rechtbank. Hierdoor wil men niet
alleen de belangen van de betrokken burgers veilig
stellen, maar ook die van de aangezochte staat. Dat
ondervonden twee Limburgse zakenlieden, de broers
D. Zij werden er van verdacht dat zij in de transportakte
van een winkelpand, om fiscale redenen, een te lage
koopprijs hadden doen opnemen (art. 227 Sr.) en
werden terzake aangehouden.
De echtgenote van een hunner bracht daarop in
paniek de gehele boekhouding over naar kennissen in
Belgie. De Officier van Justitie, die hier lucht van
kreeg, verzocht rechtshulp en de Onderzoeksrechter
nam de boeken in beslag. De broers meenden daarop
eieren voor hun geld te moeten kiezen en gaven
toestemming om hun boeken over te dragen aan de
Nederlandse politie. Dat was buiten de waard
gerekend: ten gevolge van vakanties gaf de Raadkamer
in Tongeren pas een viertal maanden later toestemming
tot overdracht. Op 'basis van vrijwilligheid' wilden de
betrokken Belgische autoriteiten de boeken niet
overdragen, en een eenmaal rechtsgeldig gelegd
beslag hief men niet zo maar weer op. Hoe de broers
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intussen hun bedrijf draaiende hidden vragen we ons
maar liever niet af.
De aarzeling om in fiscale zaken rechtshulp te
verlenen komt ook tot uiting in de Nederlandse wet.
',tan verzoeken, die zijn gedaan ten behoeve van een
onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot
(fiscale) of daarmede verband houdende feiten, en
waarvan de inwilliging van belang kan zijn voor
's Rijks belastingdienst, dan wel aan verzoeken
betrekking hebbende op gegevens welke onder
's Rijks belastingdienst berusten of aan ambtenaren
van deze dienst in de uitoefening van hun bediening
bekend zijn geworden, wordt niet voldaan dan
krachtens machtiging van de Minister van Justitie.
Die machtiging kan alleen worden gegeven voor
verzoeken die op een verdrag zijn gegrond en slechts
na overleg met de Minister van Financien.' (art. 552 m
lid 3 Sv)5
Opvallend is hoe weinig opheldering de verdragsen wetsgeschiedenis geven over de oorsprong van al
deze restricties en voorbehouden. Toch mocht dat
worden verwacht. Internationale rechtshulp is een
uiting van solidariteit in de strijd tegen de misdaad;
daartoe is onderling vertrouwen een eerste vereiste.
Rechtshulp wilde men in beginsel wet verlenen, maar
het vertrouwen bleek steeds begrensd te zijn. Dat was
zonder meer begrijpelijk zolang het ging om politieke
delicten; het vroeg al wat meer verklaring waar het de
uitlevering van eigen onderdanen betrof, maar
behoorde, dunkt ons, deugdelijk te worden gemotiveerd
zodra het ging om door elke wetgever gelaakte
vergrijpen, fiscaal of niet..
Rechtshulp in de praktijk
Tot voor kort werkte dit alles beter dan mocht
worden verwacht. Veel moeilijkheden werden
voorkomen doordat de verzoekende autoriteit de
commune aspecten van de op te sporen fraude
benadrukte en over de fiscale niet sprak. Valsheid in
geschrift was het wachtwoord dat alle deuren opende.
In Nederland wordt het als volstrekt legitiem beschouwd om, wanneer men een complex van criminele
activiteiten in onderzoek neemt, dit onderzoek
formeel (bijvoorbeeld bij het openen van een gerechtelijk vooronderzoek) te baseren op &en enkel
juridisch aspect daarvan. Er is geen aanleiding om
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voor fraude een uitzondering te maken. Na voltooiing
van het onderzoek kunnen vervolgens, met de
verkregen resultaten in de hand, ook andere aspecten
onder ogen worden gezien. Het maakt daarbij geen
verschil of (enkele van) die resultaten uit rechtshulp
zijn verkregen. Men vindt het zelfs aanvaardbaar om
fiscale aspecten alsnog geheel in de administratieve
sfeer af te doen. Kennelijk denkt men daarover in
Belgie niet principieel anders (Huybrechts, 1987). Fen
en ander is voor sommige landen (Zwitserland)
aanleiding om rechtshulp in commune zaken slechts
te verlenen onder voorwaarde dat de verkregen
resultaten niet voor fiscale doeleinden worden
gebruikt.
De afwikkeling van aan Duitsland gerichte verzoeken
wordt bespoedigd, wanneer men zich touter op
commune delicten baseert, maar strikt nodig is het
niet: ook in fiscale zaken is rechtshulp te verkrijgen.
Luxemburg daarentegen weigert pertinent elke hulp
in fiscale zaken, óók in de gevallen, waarin men
daartoe krachtens een der bovengenoemde verdragen
is gehouden. Nederland volgt een ruimhartig beleid.
In het verleden was het berucht om zijn traagheid,
veroorzaakt door de manier waarop art. 552m Sv werd
gehanteerd (de zaken doorliepen een circuit parket
— departement van justitie — HOD — regionale
Directeur, en terug), maar sinds ook de departementen
de telefoon hebben ontdekt is dat probleem verholpen.
Echte moeilijkheden ontstonden in Belgie.
Dat kwam door een wet van 10 februari 1981,
waarbij een vrijwel waterdichte scheiding werd
opgetrokken tussen de fiscale en de commune
delicten. Fraudes zijn er sindsdien helemaal fiscaal, of
helemaal niet. Wij kunnen dat gekunsteld vinden,
maar zo ligt het. Wonderlijk is, dat de Nederlanders
er pas in 1986 de wrange vruchten van plukten.
Kennelijk heeft men zich tot dien weten te behelpen.
Een casus: een Amsterdamse Officier van Justitie
verzocht in 1985 in een fraudezaak huiszoeking en
inbeslagneming bij in Antwerpen gehuisveste Nederlanders. De Onderzoeksrechter deed als verzocht en
de Raadkamer gaf bevel het inbeslaggenomene over te
dragen. Twee van de Nederlandse betrokkenen
tekenden hiertegen appel aan. Het Hof van Beroep te
Antwerpen overwoog vervolgens: het verzoek is
weliswaar gebaseerd op,valsheid in geschrifte, maar
kennelijk is het gedaan in het kader van een gerechtelijk
vooronderzoek op verdenking van het doen van
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onjuiste belastingaangifte en het opstellen en gebruiken
van valse facturen; `dat hierdoor wordt aangetoond
dat de (...) beweerde valsheid in geschriften alleen en
uitsluitend zou zijn aangewend met het bedrieglijk
opzet van belastingontduiking, welk misdrijf bij een
bijzondere wetgeving (...) wordt bestraft en ten deze
geen aanleiding geeft tot toepassing van de algemene
bepalingen van het Strafwetboek (...)'. Het weigerde
de gevraagde overdracht toe te staan. (Rechtskundig
Weekblad 1986/87 P. 1402)
De zaak spreekt verder voor zich. Er zij slechts op
gewezen dat deze jurisprudentie de Belgische justitiele
autoriteiten dwingt om telkens na te gaan of de
verzoekende ambtgenoot wel het gehele fraudecomplex
uit de doeken heeft gedaan en of hij niet iets afschermt
wat in Belgie fiscaal zou heten. Daarmee wordt de
basis (vertrouwen in elkaar) goeddeels onder het
rechtshulpsysteem weggetrokken. En passant: wat,
indien ook het gerechtelijk vooronderzoek in Amsterdam alleen op basis van valsheid in geschrift was
gevoerd? Dat zou aan het `bedrieglijk opzet van
belastingontduiking' niet hebben afgedaan...
EG-fraudes
Fraude wordt niet alleen gepleegd ten aanzien van
nationale regelingen. Internationale, met name die
van de Europese Gemeenschappen, zijn voor de
fraudeur niet minder interessant. EG-fraudes en
nationale fraudes kunnen ook samenlopen (bijvoorbeeld sommige carrousel-fraudes). Hier treden
bijzondere moeilijkheden op. Dat komt alweer door
een gebrekkige samenwerking en onvoldoende kennis,
in het bijzonder op fiscaal terrein. Maar hier hebben
we bovendien te maken met een stelsel van (vooral
subsidie-)regels, die de EG-landen gezamenlijk
hebben zonder dat sprake is van een deugdelijk
gecoordineerde en centraal gecontroleerde uitvoering.
Te weinig wordt in het oog gehouden dat de middelen
en structuren die voor de uitvoering van de Europese
maatregelen nodig zijn op nationaal vlak ontbreken
(Gabert, 1984, p. 9). Gevolg is dat de opsporing niet
alleen moeilijk is, maar dat het vaak niet eens zo ver
komt — nog vaker, dan bij de `nationale' fraudes.
Dat de EG-fraude omvangrijk is, wordt met grote
hardnekkigheid betoogd, niet alleen door onze op dit
punt onverminderd vasthoudende europarlementarier
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P. Dankert, maar ook door Europese instellingen (de
Commissie voor Begrotingscontrole van het Europese
Parlement, de Europese Rekenkamer en andere) en
deskundigen; zie bijvoorbeeld Mulder, 1979, DelmasMarty, 1980 (p. 78), en Gabert, 1984). Zodra evenwel
landen worden genoemd waar dergelijke fraudes
zouden zijn begaan, volgt vanuit die landen van
overheidswege een nadrukkelijke ontkenning of in
ieder geval bagatellisering. De Nederlandse overheid
laat zich daarin evenmin onbetuigd.
Ook hier speelt de gedachte dat krachtig optreden
ten koste gaat van de eigen portemonnee. Wie
EG-fraude bestrijdt, knabbelt aan de concurrentiepositie van zijn landgenoten en jaagt bedrijven over de
grenzen. `De verschillen in intensiteit en effectiviteit
van de nationale controles hebben een negatief effect
op de bereidheid van de nationale instanties om
strenge controles door te voeren.' (Gabert, 1984,
p. 19). Wie zorgvuldig controleert en veel opspoort,
loopt bovendien het risico de naam te krijgen dat juist
bij hem de EG-fraude welig tiert — kijk immers naar
de cijfers. Verdoezeling van het probleem volgt. Nog
sterker dan bij de internationale rechtshulp in fiscale
strafzaken frappeert hier het vrijwel geheel ontbreken
van relevante literatuur.

Conclusie
Op het vlak van de fraudebestrijding staat de
Europese integratie er weinig florissant bij. Wantrouwen en kortzichtigheid doen zich in sterke mate
gelden. Dat fraude even laakbaar is en even krachtig
behoort te worden bestreden als tal van andere
criminele gedragingen, wordt tegenwoordig vrij
algemeen erkend. Langzaam dringt het inzicht door,
dat het bedriegen van de fiscus even verwerpelijk is
als het bedriegen van een bank. Maar dat het benadelen
van de kas van een vreemde overheid, of van de HG
in geen enkel opzicht minder erg is dan het tillen van
de nationale belastingdienst, wil er kennelijk bij velen
nog niet in. Dat wreekt zich. De Benelux-landen, die
pretenderen voorop te lopen bij de integratie, blijven
op dit vlak, wanneer het er echt op aan komt, achter.
Dat heeft niets met de wet van de vertragende
voorsprong maar alles met de mentaliteit van de
nationale overheden van doen. Bijna zou men denken
dat de Benelux-landen concurrerende belastinghavens
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zijn, in plaats van ordentelijk georganiseerde buurlanden.
Uit het voorgaande volgt voldoende hoe de huidige
situatie kan worden verbeterd. Bijzonder moeilijk is
dat niet; nieuwe verdragen behoeven in elk geval niet
te worden gesloten. Essentieel lijkt het inzicht dat er
geen enkele reden is om op het vlak van de rechtshulp
fiscale delicten anders te benaderen dan gewone
(vergelijk Thomas, 1980, p. 220). Voor de bescherming
van nationale belangen is het niet nodig. Veeleer kan
het tegendeel worden beweerd, en voor de bescherming
van die belangen biedt, als dat nodig is, de `gewone'
rechtshulpregeling voldoende middelen (Thomas,
1980, p. 298).
Gelukkig is vanuit Belgie het initiatief genomen om
in elk geval iets te ondernemen tegen het gebrek aan ,
informatie omtrent elkanders werkwijze en (legale)
mogelijkheden in fiscale strafzaken. In samenhang
daarmee probeert men jets te doen aan de communicatieproblemen. Voorlopig lijkt het te blijven bij een
nauwer contact tussen het Vlaamse en het Nederlandse
OM.
Ooit was er een commissie tot harmonisatie van de
Benelux-strafwetgeving. Zij ging ter ziele doordat
Nederland zich, vooral om financiele redenen,
terugtrok. Harmonisatie van het materiele strafrecht is
inderdaad, zonder integratie van rechtspraak, zo niet
illusoir, dan toch in ieder geval weinig zinvol.
Harmonisatie van procesrecht, met name de regeling
van opsporing en rechtshulp, lijkt daarentegen
gemakkelijker te bereiken en vruchtbaarder voor de
praktijk. Zij zou de integratie een ferme stap naderbij
brengen. Dat het eens zo ver moge komen.
Noten
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Kaas uit het (lachende)
vuistje; een geval van handelsfraude
H.A. Kamphuis en L. Schoonhoven*

Inleiding
De Afdeling Recherche Bijstand van de Algemene
Inspectiedienst (A.I.D.) van het Ministerie van
Landbouw en Visserij stelde in samenwerking met de
Fiscale lnlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en
de regionale Inspectie West van de A.I.D. in 1986 en
de eerste maanden van 1987 een onderzoek in naar
een mogelijke fraude met de export van kaas vanuit
Nederland naar de Verenigde Staten en Venezuela.
De Algemene Inspectiedienst — een Bijzondere
Opsporingsdienst — heeft onder meer tot taak te
controleren of de voorschriften aangaande de
bereiding en de be- en verwerking van landbouw- en
visserij-produkten worden nageleefd.
Sedert de jaren zestig is er in het kader van de
Europese Gemeenschap sprake van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Onder leiding van de
Nederlander Sicco Mansholt werd een systeem
bedacht, gericht op de bescherming van de Europese
agrarier. In de loop van de daarop volgende jaren
kreeg deze gedachte gestalte door onder meer de
navolgende maatregelen:
— Een stelsel van heffingen op de import in de
Gemeenschap van landbouwprodukten ter bescherming van de zogenaamde `eigen markt'.
— Regelgeving gericht op het tegengaan van het
ontstaan van overschotten door middel van het
instrument `heffingen'. De isuperheffing' op te veel
geproduceerde melk is hiervan een voorbeeld.
— Een systeem van produktiesteun, hetgeen wil
zeggen dat subsidies worden betaald voor het
produceren van landbouwprodukten waaraan de
Gemeenschap een tekort heeft.
* De auteurs zijn respectievelijk Hoofdinspecteur en
Inspecteur Fraude bij de Afdeling Recherche van de
Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw
en Visserij.
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— Het bevorderen van de export van landbouwprodukten naar zogenaamde `derde' landen (landen buiten
de Gemeenschap) door middel van restituties. Deze
maatregel heeft ten doe de Europese agrariers in staat
te stellen op de wereldmarkt te kunnen concurreren.
Thans is volop in discussie in hoeverre deze
kunstmatige markt betaalbaar is voor de Europese
partners. Bovendien blijkt de nadrukkelijke interventie
van de Europese overheid, zoals uit dit geval van
handelsfraude duidelijk zal worden, niet alleen
aanleiding tot positieve creativiteit.
Het onderzoek
In december 1985 starten twee controleurs van de
Algemene Inspectiedienst een controle bij kaashandelaar A. Zij controleren jaarlijks het zogenaamde
bevoorradingsdepot. Ingevolge het bepaalde in artikel
101, lid 1 van de In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 is de Algemene Inspectiedienst belast
met de controle op de juistheid van de uitgekeerde
restitutie. Deze restitutie vindt haar basis in artikel 97
van de eerder genoemde beschikking. De controle
vindt plaats aan de hand van de boekhouding en
voorraad-administratie van de onderneming in
kwestie en deze roept bij hen tat van vragen op.
Zo treffen zij kosten-nota's aan die betrekking
hebben op het vervaardigen van stempels en het laten
drukken van zogenaamde aanlandings-certificaten
(bewijsstukken waaruit de binnenkomst in dat land
van vanuit Nederland geexporteerde kaas blijkt). Op
de nota's van de stempels is tevens een afdruk van de
in rekening gebrachte stempels gezet. Buitengewoon
merkwaardig is het feit dat zij afdrukken vinden van
onder andere de Nederlandse douane en van buitenlandse instanties die de aankomsten van partijen kaas
aldaar dienen te bevestigen. Ook worden in de
administratie van kaashandelaar A aanwijzingen
aangetroffen dat kaas die niet uit de EEG afkomstig
is, wet als zodanig naar de Verenigde Staten wordt
geexporteerd.
Naar aanleiding van deze bevindingen vindt overleg
plaats met de Officier van Justitie. Later zal hier een
frequent en door beide partijen positief ervaren
overleg uit voortvloeien. De Officier van Justitie kan
aan zijn wensen in een zeer vroeg stadium van het
onderzoek `sturing' geven en de opsporingsambtenaren
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kunnen de justitiele verlangens goed in de te volgen
route inpassen.
De Officier van Justitie vordert bij de Rechter-Commissaris een gerechtelijk vooronderzoek ingevolge
waarvan de Rechtbank verlof tot huiszoeking verleent,
ter inbeslagneming van de administratie bij kaashandelaar A, en ook van kaashandelaar B — van wie
partijen kaas werden betrokken — en van de opslaghouder van wiens diensten kaashandelaar A gebruik
maakte. Ook wordt een bevel tot uitlevering van de
stukken die de waarheid aan het licht kunnen brengen
afgegeven.
De hoeveelheid in beslag genomen administratie
wordt na de huiszoeking door een van de rechercheurs
aangeduid als `tweehonderd meter administratie', veel
meer dan aanvankelijk wordt gedacht. Bij het
structuur geven aan het onderzoek spelen coordinatie,
organisatie, ruimte, beschikbare menskracht en
boekhoudkundig inzicht een belangrijke rol. De
ruimte is aanwezig, het personeel wordt gevonden bij
de regionale Inspectie West en de Afdeling Recherche
Bijstand van de A.I.D., alsmede bij de FIOD.
Circa twaalf rechercheurs en controleurs werken
permanent aan deze zaak. Op de werkvloer wordt het
onderzoek gecoOrdineerd door een rechercheur, die
tevens de dossier-opbouw voor zijn rekening neemt.
Hij wordt bijgestaan door een boekhoudkundige die
verschillende projecten administratief aan elkaar
koppelt. leder bedrijf waarvan de administratie in
beslag is genomen, vormt ean project. Aan een project
werken een of meer personen. Het dossier wordt
dusdanig opgebouwd dat de documenten worden
gegroepeerd in zes zaken.
De bevindingen
Uit het onderzoek blijkt dat met de aan- en verkoop
van kaas en de im- en export van kaas gefraudeerd is
zowel ten aanzien van de opgegeven bestemming van
de kaas als wat betreft de oorsprong van de kaas. Zo
blijkt kaashandelaar A in de jaren 1984, 1985 en 1986
circa twee miljoen kilogram kaas uit Oostenrijk te
hebben gekocht. Tegenover de exporteur/leverancier
heeft hij zich daarbij verplicht de kaas aan te wenden
voor scheepsproviandering dan wel deze te re-exporteren naar Venezuela. Vastgesteld werd echter dat de
kaas slechts op papier deze overeengekomen bestem72
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ming bereikte. Zij belandde uiteindelijk in de Verenigde
Staten.
Deze fraude met de bestemming van de kaas heeft
de volgende achtergrond. Oostenrijk, omgeven door
EG-landen, subsidieert evenals de EG de export van
de binnen haar grenzen geproduceerde kaas. De
hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de
kaassoort en de bestemming. Voor de bestemmingen
`Venezuela' en `scheepsproviand' worden relatief hoge
subsidies gegeven, zodat de verkoopprijs omlaag kan.
Ook Oostenrijkse handelaren dienen immers op de
wereldmarkt te kunnen concurreren. Eerst nadat de
exporteur aan de hand van schriftelijk bewijsmateriaal
heeft aangetoond dat de kaas een van beide bestemmingen heeft bereikt, wordt vanwege de Oostenrijkse
staat de subsidie verstrekt.
Een dergelijk geschuif met de bestemming bleek
eveneens het geval te zijn met kaas afkomstig uit de
EG. Ook de EG-subsidie is afhankelijk van de soort
kaas, het tijdstip van uitvoer en het land van bestemming. Vier partijen EG-kaas bleken op papier
geexporteerd te zijn naar Venezuela. Ook deze kaas
belandde in werkelijkheid echter in de VS. Deze
fraude met EG-kaas werd ontdekt omdat nota's
werden aangetroffen van opslagkosten van koelhuizen
in Miami (Florida).
Wat betreft de oorsprong van de kaas bleek uit het
onderzoek het volgende. Kaashandelaar A exporteerde
in de jaren 1984, 1985 en 1986 ruim 2,3 miljoen
kilogram kaas naar de VS. De VS heeft een contingenterings-regeling voor de invoer van kaas, waarin is
vastgesteld hoeveel kaas per soort jaarlijks vanuit
welk(e) land(en) mag worden ingevoerd. Het quotum
voor de EG is aanzienlijk, terwijl bijvoorbeeld landen
in Oost-Europa een zeer klein of geen quotum
toegewezen hebben gekregen. Onder de diverse
importeurs van kaas in de VS is het voor de EG
vastgestelde quotum verdeeld middels aan hen
verleende invoer-licenties.
Op de begeleidende facturen en certificaten van
oorsprong van de kaas stonden West-Duitsland of
Belgie vermeld als de landen waar deze kaas geproduceerd was. In werkelijkheid lag de oorsprong van de
kaas echter buiten de EG, bijvoorbeeld in landen als
Hongarije, IJsland, Tsjechoslowakije en Oostenrijk.
Zoals gememoreerd geldt voor deze laatste landen een
relatief klein contingent in de VS, waardoor de
exportmarkt voor deze kaas kleiner is en de prijs van
die kaas lager kan zijn dan die van EG-kaas.
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De opzet van de dossiers
Processen-verbaal in fraudezaken onderscheiden
zich van processen-verbaal in andere strafzaken door
hun grotere omvang, complexiteit en de hoeveelheid
bijlagen. Dit betekent dat hoge eisen dienen te
worden gesteld aan de toegankelijkheid van het
proces-verbaal. Het proces-verbaal dient `gebruikersvriendelijk' te zijn, zodat verbalisanten, advocatuur,
Openbaar Ministerie, Rechter-commissaris en de
Rechtbank er gemakkelijk de weg in kunnen vinden.
In dit geval werd gekozen voor een zaak-gerichte
opzet van het proces-verbaal. De essentie van een
dergelijke indeling is dat het bewijsmateriaal rond de
`zaken' zodanig wordt verzameld, dat men al het voor
de zaak relevante materiaal in het proces-verbaal bij
elkaar aantreft. Dit impliceert dat de verklaringen van
getuigen en verdachten ook per zaak worden afgelegd
en per zaak aan het dossier worden toegevoegd. Het
materiaal dat niet direct op een als zaak aangeduide
kwestie betrekking heeft, wordt ondergebracht in een
afzonderlijk "Algemeen Dossier'.
Gezien het feit dat in dit onderzoek slechts sprake is
van een overtreden artikel, te weten art. 225 Wetboek
van Strafrecht, worden de zaken ingedeeld naar
kennelijk vervalste dan wel valselijk opgemaakte
'clocumenten-stromen% Op deze wijze ontstaat de
volgende indeling in zes zaken.

Restitutie Oostenrijk/Scheepsproviandering
Om levering aan zeeschepen voor te wenden
dienden 'non-manipulatie certificaten' en linslag-verklaringen' aangepast te worden. Uit het administratief
onderzoek blijkt dat kaashandelaar A deze certificaten
en verklaringen opmaakte met de vermelding dat de
door hem aangekochte Oostenrijkse kaas in zijn
(fictief) Douane Entrepot nabij Rotterdam was
opgeslagen en later vanuit dit entrepot was doorgevoerd
naar de Verenigde Staten. Beide documenten waren
door de douane volstrekt legaal van de nodige
stempels en handtekeningen voorzien.
Aan deze verklaring werd daarna een tekst toegevoegd dat deze kaas niet in het vrije verkeer (de
EG-markt) was gebracht, maar was aangewend voor
scheepsproviandering. Door middel van correctielak
werd daarna de aanvankelijk aangegeven doorvoer
naar de VS veranderd in levering aan met name
genoemde zeeschepen, die zo ieder een aantal
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kilogrammen kaas op naam meekregen. Deze
verklaring en dit certificaat werden gekopieerd en
daarna van een origineel douane-stempel voorzien.
Restitutie Oostenrijk van wege export naar Venezuela
Om de `goede' aankomst van de kaas in Venezuela
te bevestigen dienden tal van formulieren vervalst dan
wel valselijk opgemaakt te worden. De benodigde
formulieren waren bij een plaatselijke drukker
vervaardigd. Als voorbeeld voor een Bill of Lading
was gebruik gemaakt van een in het Spaans opgestelde
Bill of Lading. De tekst van het voorbeeld was zo
letterlijk overgenomen dat ook de produkt-aanduiding
`runder-lever' in de Spaanse taal van het voorbeeld
was overgenomen in het nieuw te ontwerpen model.
Het Certificaat van Inklaring — voorzien van origineel
Venezolaans stempel — was meegebracht van een
rondreis van een der directie-leden van kaashandel B
door dit deel van de wereld.
Als bewijs voor het bereiken van deze bestemmingen
waren aan de Oostenrijkse exporteurs meerdere valse
en/of vervalste douane-verklaringen en vervoers-documenten overlegd. Deze documenten waren door de
Nederlandse kaashandelaren aan de Oostenrijkse
exporteurs gezonden zodat laatstgenoemden deze
documenten in Oostenrijk konden overleggen als
bewijs van het bereiken van de bestemming van de
onderhavige kaas, zodat de relatief hoge subsidies
konden worden binnengehaald.
EG-restitutie wegens export naar Venezuela
Aan het Produktschap voor Zuivel — de instantie in
Nederland, die de restitutie betaalbaar stelt — waren
ten aanzien van deze partijen kaas valselijk opgemaakte
EXL-formulieren overhandigd op basis waarvan de
restitutie was uitbetaald. De Bill of Lading en het
Certificaat van Inklaring kon men inmiddels uit eigen
voorraad leveren. Deze documenten moesten doen
voorkomen dat de kaas ter consumptie in Venezuela
was ingevoerd.
Oorsprong-verwisseling wegens export naar de VS
Om het bij invoer van `derde landen-kaas' (niet in
EG-landen geproduceerde kaas) in de VS tegenover
de douane aldaar te doen voorkomen alsof de
onderhavige kaas van Westduitse of Belgische origine
was, waren van een drietal speciaal hiervoor opgerichte
vennootschappen in West-Duitsland en Belgie
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facturen verkregen. Deze facturen waren valselijk
opgemaakt door als land van oorsprong West-Duitsland of Belgie te vermelden, terwijI — zoals reeds
vermeld — uit het onderzoek was gebleken dat deze
kaas in landen als Hongarije, Oostenrijk en lisland
was geproduceerd. Op deze wijze werd de `derde
landen-kaas' kaas afgeschreven van het EG-contingent
in de VS.
Certificaten van oorsprong
Om de gewijzigde oorsprong van de kaas zo echt
mogelijk te doen lijken moest het complete administratieve circuit worden aangepast. De Amerikaanse
douane moest immers worden voorgehouden dat de
van oorsprong 'derde landen-kaas' in West-Duitsland
dan wel Belgie geproduceerd was. Alle daarbij
behorende certificaten moesten er dus Duits' dan wel
'Belgisch' uitzien. De documenten waren aan de hand
van een voorbeeld besteld bij de plaatselijke drukker.
Een stempelmaker die de officiele stempels van
buitenlandse diensten kon vervaardigen was ook snel
gevonden. De namen van de vertegenwoordigers van
deze diensten werden daatin vermeld. Naast deze
certificaten was nog een reeks van documenten
`aangepase. Men sprong overigens enigszins slordig
om met de Duitse taal op het certificaat, zodat tal van
fouten ontstonden. Ook de namaak stempelafdrukken
vertoonden verschillen met de stempelafdrukken die
de buitenlandse diensten zelf gebruiken.
Er was dan ook sprake van grote hilariteit bij het
onderzoeksteam toen ontdekt werd dat onder
sommige Westduitse en Belgische certificaten een en
dezelfde naamstempel van 'adjunct-controleur H. de
Schepper' was geplaatst. Ook kaashandelaar B had
deze vergissing ontdekt bij een van zijn bezoeken aan
de VS. In de administratie van kaashandelaar A werd
een notitie van B ontdekt met de tekst: `Amice, niet de
naam van H. de Schepper op de Duitse Certificaten,
andere naam beslist noodzakelijk'.
Recente handelingen
In plaats van de hiervoor beschreven praktijken
stop te zetten, bleek tijdens het onderzoek dat
kaashandelaar A op dezelfde wijze voortging. Alle
nieuwe transacties, waarvan het vermoeden bestond
dat wederom documenten werden vervalst c.q.
valselijk werden opgemaakt, werden ondergebracht in
een aparte zaak.
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Het profijt
Het nadeel in de eerste en tweede zaak ligt hoofdzakelijk bij de Oostenrijkse staat. Deze heeft op grond
van valse en/of vervalste documenten, die als bewijs
van export naar Venezuela dan wel van de bestemming
scheepsproviandering dienden, een bedrag van circa
tien miljoen gulden aan export-subsidie uitbetaald
aan de Oostenrijkse kaasexporteurs. Dit bedrag zou
niet betaald zijn indien de wijzigingen qua bestemming
niet waren aangebracht. Beide kaashdndelaren
hebben hiervan in sterke mate geprofiteerd, omdat
door de hoge subsidie de inkoopprijs beduidend lager
kon zijn dan de gangbare marktprijs en/of de prijs die
betaald had moeten worden indien de bestemming VS
bekend was geweest. Op deze wijze ontstond derhalve
een aanzienlijk voordeel aan de kant van de kaashandelaren.
In de derde zaak werd ten onrechte circa 250.000
gulden aan restitutie uitbetaald en door kaashandelaar
A ontvangen. In de vierde en vijfde zaak behaalde
kaashandelaar A een financieel voordeel van maar
liefst circa 3.750.000 gulden (bruto-winst marge). Als
extra voordeel geldt nog dat kaashandelaar A het
handelsdebiet kon behouden en zelfs uitbreiden
omdat de zogenaamde EG-kaas ook nog, middels
creditfacturen, beneden de gangbare marktprijs in de
VS werd verkocht. Uit de aan de Amerikaanse
Douane te overleggen facturen mocht dit echter niet
blijken. Om die reden werden door de Amerikaanse
afnemers credit-facturen via Zwitserse en Hongkongse
bankrekeningen aan de Nederlandse leveranciers
betaalbaar gesteld.
De buitenlandse opsporingsdiensten
Met diverse buitenlandse opsporingsinstanties werd
uitstekend samengewerkt. Dit betrof diensten uit de
VS, Belgie, West-Duitsland en Oostenrijk. De
Oostenrijkers waren in eerste instantie wat schuchter.
Daar lag echter een zeer begrijpelijke reden aan ten
grondslag, namelijk het wijnschandaal (de zogenaamde
anti-vries wijn glycol). Vanwege deze affaire stond de
Oostenrijkse exportpositie nadrukkelijk op de tocht.
Herhaaldelijk en niet tevergeefs werd tijdens dit
onderzoek een beroep gedaan op het Bureau Internationale Rechtshulp van het Ministerie van Justitie.
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Bovengenoemde zaak heeft er mede toe bijgedragen
dat de Algemene Inspectiedienst en de Centrale
Recherche Informatiedienst thans overleg voeren
teneinde een A.I.D.-er bij de C.R.I. te detacheren. Op
deze wijze zou ook ten voile gebruik kunnen worden
gemaakt van het bij deze dienst ondergebrachte
bureau Interpol.
Conclusie
Volgens uitlatingen van een aantal Euro-parlementariers zou op grote schaal met EG-gelden worden
gefraudeerd. Deze fraudes zouden in de miljarden
lopen. Het hier beschreven geval van handelsfraude
heeft aangetoond dat de creativiteit inderdaad
aanwezig is om EG-regels te omzeilen en ten onrechte
gemeenschapsgelden te innen. Onderzoeks-technisch
kwam het goed uit dat het merendeel der strafbare
handelingen in Nederland was gepleegd. Het is echter
zeer wel voor te stellen dat het plegen van deze
handelingen over verschillende EG-landen wordt
gespreid zodat problemen ten aanzien van de
competentie zouden kunnen ontstaan. Mede gelet op
het jaar 1992, waarin de (economische) grenzen van
de EG-lidstaten onderling zullen vervallen, lijkt de
vraag actueel in hoeverre de omvang van de werking
van de Nederlandse strafwet beperkt dient te blijven
tot de landsgrenzen.
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Fraudebestrijding in Engeland
mr. J. Koers*

Inleiding
Fraudebestrijding is in. Sinds het begin van de jaren
tachtig wordt er in Nederland veel over geschreven en
gepraat. Omdat de geschatte omvang van de fraude
nogal groot is, wordt er ook veel verwacht van de
bestrijding ervan. In Nederland is in 1985 het
Ismo-rapport verschenen met een aantal conclusies en
aanbevelingen ten aanzien van fraudebestrijding.
Gezien enkele recente publikaties' lijkt het echter nog
niet zo te gaan als de fraudebestrijders zouden willen.
De vraag doet zich dan voor hoe het er elders
voorstaat. Dit artikel richt zich met name op de
situatie in Engeland met uitzondering van de kanaaleilanden en het eiland Man. Deze eilanden zijn
betrekkelijk autonoom in hun rechtsstelsel. Het artikel
is gebaseerd op recent verschenen literatuur en eigen
ervaringen en onderzoek in Engeland. Voor een goed
begrip zal ik hier en daar iets dieper op de achtergronden moeten ingaan. Binnen het bestek van een
artikel kan ik in de meeste gevallen niet verder gaan
dan het aanduiden van de situatie of de ontwikkeling
in Engeland.
Het artikel zal vooral gaan over de opsporingsinstanties, hun relaties en hun bevoegdheden. Ik geef
eerst een beschrijving van een aantal (opsporings)diensten, die werlczaam zijn op het gebied van de fraudebestrijding. In een apart onderdeel bespreek ik dan de
verschillende bevoegdheden. Met name in de min of
meer preventieve sfeer ten aanzien van bedrijven gaan
de Engelse onderzoeksbevoegdheden verder dan de
controle of onderzoeksbevoegdheden uit ons boek 2
BW. Daarnaast is het opvallend hoe in het Fraud
Trials Committee Report, ook wel het Roskill-report
genoemd2 uit 1985, afgezien van een aantal typisch
Engelse situaties, ook zaken aan de orde komen die
* De auteur is Fraude-officier van Justitie te Amsterdam
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we in Nederland herkennen; met name is gezocht
naar mogelijkheden om fraudezaken beter en sneller
te kunnen verwerken. Waar wij alleen de procedures
rond bezwaarschriften gaan wijzigen zijn in Engeland
echter veel verder strekkende voorstellen in wetgeving
omgezet.
Evenals in Nederland is fraudebestrijding in
Engeland niet geliefd bij de politie. 3 De voorstellen in
het genoemde rapport en de gevolgen ervan zijn
belangrijk voor de inspanning van de politic. Apart
zal ik nog de organisatie van het OM in het algemeen,
en de Fraud Investigation Group (FIG) en het Serious
Fraud Office (SFO) in het bijzonder aan de orde
stellen. Het SFO is met name van belang gezien de
bundeling van verschillende bevoegdheden, die de
verschillende diensten hebben op basis van de
onderscheiden wetten. Heel kort komt de functie van
de Director of Public Prosecutions (DPP) ter sprake,
alsmede de daaronder vallende Crown Prosecution
Service. Ten slotte wil ik enige aandacht aan een
aantal internationale aspecten besteden om vervolgens
tot enkele conclusies te komen.

De voornaamste opsporingsinstanties
Algemeen
Fraude kan zich op verschillende manieren
manifesteren. Het hangt van de soort fraude af welke
instantie de fraude onderzoekt of bij welke instantie
aangifte gedaan wordt. Kenmerkend voor fraude is
dat het meestal lang duurt voor de fraude zichtbaar
wordt. Ook is de fraude vaak zo wijdvertakt in
omvang, dat vanaf het begin verschillende instanties
zich ermee kunnen bemoeien. Soms zelfs zonder het
van elkaar te weten.
De ervaring in Engeland leert dat de aangifte
meestal bij de politie wordt gedaan. Indien de fraude
te maken heeft met de effectenbeurs, zoals ten aanzien
van beleggingen op de goederentermijn-markt, is het
Department of Trade and Industry (DTI) verantwoordelijk en komen klachten veelal daar binnen. Bij
belastingfraudes is de Dienst der directe belastingen
ermee gemoeid, terwijI in geval van BTW-fraude de
teams van Douane en Accijnzen op het toneel
verschijnen. Tenslotte kunnen ook klachten al dan
niet via het parlement, bij de Director of Public
Prosecutions (DPP) binnenkomen.
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De politie

Wat de politie betreft hebben we in Engeland (en
Wales) te maken met 43 afzonderlijke politiekorpsen.
Elk van deze korpsen wordt geleid door een 'chiefconstable' (buiten Londen) of een 'commissioner' (in
Londen). Anders dan in Nederland hebben we in
Engeland niet te maken met twee soorten politie. In
Groot-Brittannie bestaat geen rijkspolitie. Het meest
wezenlijke verschil met Nederland zit echter in jets
anders. De basisgedachte in Engeland is dat de
politiemacht als het ware rust op elke — in zekere zin
onafhankelijke — politieman. 4 In 1929 (en bevestigd in
1962)5 werd dit als volgt omschreven: 'The police of
this country have never been recognised, either in law
or by tradition, as a force distinct from the general
body of citizens. Despite the imposition of many
extraneous duties on the police by legislation or
administrative action, the principle remains that a
policeman, in the view of the common law, is only a
person paid to perform, as a matter of duty, acts
which if he were so minded he might have done
voluntarily.'
De leidinggevende politie-officieren zijn in deze
setting verantwoordelijk voor de manier waarop ze
leiding geven aan het korps. Zij zijn verantwoordelijk
voor efficiency en discipline binnen het korps. Het is
duidelijk dat deze grondgedachte over de fundamentele
bevoegdheden, invloed heeft op het functioneren van
de politie. Een bepaling als ons art. 148 Sv bestaat in
Engeland niet. Dit betekent dat er geen gezagsverhouding tussen het OM en de politie bestaat. Elke
individuele politieman maakt deel uit van een korps
met een stelsel van administratieve en tuchtrechtelijke
regels, waaraan hij zich heeft te houden. Hierdoor is
het mogelijk om toch in teamverband en weloverwogen
op te treden tegen allerlei vormen van criminaliteit,
waaronder fraude.
Het voert te ver om in het kader van dit artikel ook
te spreken over de Engelse structuur van het gezag en
beheer over de politic. In dit verband is het voldoende
om te stellen dat deze afwijkend is van de onze. De
geInteresseerde lezer verwijs ik naar de literatuur. 6
Evenals in Nederland is de Engelse politic aan
verandering onderhevig. De meest ingrijpende
verandering van de laatste jaren is mischien wel het
wegnemen van de vervolgingsbevoegdheid bij de
politic. Deze bevoegdheid rustte op de politiechef.
Hierin was hij onafhankelijk zoals Lord Denning in
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1968 nog eens formuleerde.' De vervolgingsbevoegdheid is overgegaan op de Crown Prosecution Service.
Op het gebied van de fraudebestrijding is deze
ontwikkeling nog verder gegaan, zoals we later in dit
artikel zullen zien.
Bij de politic is de situatie ten aanzien van de
fraudebestrijding als volgt. In de organisatie van elk
van de korpsen is een aparte fraudebrigade te vinden.
Deze fraudebrigades varieren in sterkte van twee in
Surrey tot 147 personen in Londen bij de Metropolitan
Police. In de City van Londen heeft de City police
daarnaast nog een fraudebrigade van 62 mensen.
Deze laatste twee brigades werken overigens nauw
samen. Eind jaren twintig, begin jaren dertig begonnen
na een aantal aandelenmanipulatie-schandalen de
discussies over de vorming van een aparte politie-eenheid ter bestrijding van fraude. Bij deze besprekingen
waren zowel de Director of Public Prosecution (DPP)
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als de
Hoofdcommissarissen van de Metropolitan Police en
de City Police betrokken.
Door de Tweede Wereldoorlog duurde het nog tot
1946 voor de eerste fraudebrigade in Londen van de
Metropolitan en de City police gezamenlijk werd
gevormd, de Metropolitan and City Police Company
Fraud Department (MCPCFD). Aanvankelijk bestond
zij uit twaalf mensen. In 1971 waren dat er 99, terwijI
in 1985 209 mensen op die afdeling werkzaam waren. 8
De fraudebrigades buiten Londen zijn veel kleiner. Zij
kunnen bijstand vragen van de MCPCFD. Dat
gebeurt ook, speciaal als het om technische bijstand
gaat. De laatste jaren is die bijstandverlening teruggelopen, omdat in Engeland in 1974 een groot aantal
korpsen samengevoegd is tot de reeds genoemde 43.
Hierdoor is een bundeling van kennis en ervaring tot
stand gekomen, die een beroep op de MCPCFD
minder noodzakelijk maakt. Wel wordt nog steeds
landelijk gebruik gemaakt van de inlichtingendienst
van de MCPCFD over fraudeurs en hun werkwijze.
Het Department of Trade and Industry
In verband met dit artikel zijn met name twee
soorten werkzaamheden van dit ministerie van belang.
Enerzijds is dit ministerie toezichthouder op de
zelfregulerende stelsels van handelsondernemingen,
verzekeringsmaatschappijen, commissionairs in
effecten en anderen. Onder dit ministerie valt
bijvoorbeeld ook een nieuw fenomeen als de Securities
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Investments Board (SIB), die op basis van de nieuwe
Financial Service Act 1986 toezicht uitoefent op de
zelfregulerende organisaties (SRO's) en alle beurzen.
In de wet is een opdracht aan de minister opgenomen
om een orgaan aan te wijzen zoals de SIB. Bij 'order
of parliament' (zoiets als een algemene maatregel van
bestuur) zijn aan het SIB hun bevoegdheden overgedragen. Het Department of Trade and Industry is
geen toezichthouder van dit SIB. Op dit orgaan kom
ik hierna terug.
In de tweede plaats heeft dit departement ook eigen
opsporingspersoneel, waaronder ambtenaren met een
politie-, boekhoudkundige of juridische opleiding. Dit
personeel richt zich met name op de controle en
opsporing van regelingen uit de Companies Act 1985,
de Insolvency Act 1976 en de daarmee verband
houdende regelingen. De Companies Investigation
Branch telde rond 1985 vier juristen, 46 juridisch
geschoolde personeelsleden en zeven man ondersteunend boekhoudkundig personeel. De Insolvency
Branch telt twaalf juristen en 24 opsporingsambtenaren. Deze laatste afdeling behandelt de zaken die met
faillissementen te maken hebben.
De Securities and Investment Board
Zoals gezegd valt de SIB onder de regelingen van
het Ministerie van Handel en Industrie. In de
Financial Services Act 1986 is voor het toezicht op de
effectenbemiddeling en beleggingen en wat daarmee
samenhangt een stelsel van regelingen ontworpen. De
Minister van Handel en Industrie heeft op basis van
die wet de SIB een groot aantal gedelegeerde bevoegdheden gegeven. Daarnaast is de kerngedachte in het
toezicht op effectenbemiddeling en het beleggingswezen, dat er een aantal erkende zelfregulerende
lichamen (SRO's) is, dat door interne regels en
gedelegeerde bevoegdheden toezicht op hun leden
houdt. De SIB heeft een 'rules book' gemaakt waarin
bepalingen zijn opgenomen waaraan de SRO's zich
moeten houden. Tevens eist de SIB van de SRO's dat
zij voor hun leden gelijkwaardige regels van toepassing
laten zijn. Het 'rules book' van de SIB is als het ware
een `modelcode' voor de SRO's. De verhouding
tussen de verschillende SRO's en hun leden is
contractueel geregeld.
Dit stelsel was in januari 1985 reeds door de
minister in een beleidstuk ('White Paper') aan het
parlement 9 aangekondigd. De SIB heeft onder andere
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ook een zelfstandige gedelegeerde bevoegdheid
gekregen om SRO's te erkennen. Als zodanig zijn op
dit moment erkend:
— Association for Future Brokers and Dealers
(AFBD);
— Financial Intermediares Managers and Brokers
Regulatory Association (Fimbra);
— Investment Management Regulatory Organisation
(IMR0);
— Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organisation (Lautro);
—The Securities Association (TSA).
Het ministerie, de SIB en de SRO's hebben elk
opsporings- en vervolgingsmogelijkheden. Voor de
SRO's betreft dat alleen hun eigen regeling en hun
eigen leden in de vorm van tuchtrechtspraak. De SIB
en het ministerie hebben meer algemene bevoegdheden.
Elk van de instellingen heeft eigen controle-afdelingen.
Bij een instituut als de SIB doet zich de vraag voor
of een dergelijk orgaan in Nederland ook bruikbaar
kan zijn. Het is te verwachten dat bij de komende
nieuwe teurswetgeving' de Minister van Financien
op de een of andere manier met voorstellen komt
waarin een dergelijk orgaan een rol speelt. Het is
thans echter te vroeg om daar uitgebreid op in te
gaan. In Engeland heeft de Securities Investments
Board zijn bestaansgrond echter wel waargemaakt.
Gevat in goede wetgeving kan een semi-private
organisatie meestal sneller en slagvaardiger optreden
dan de overheid zelf. In de sfeer van de economische
wetgeving zijn meer voorbeelden van een dergelijke
oplossing aanwezig.
De dienst der Directe Belastingen
Waarschijnlijk vindt de belastingdienst'° evenals in
Nederland dat zij een van de grootste slachtoffers is
van fraude. Voor de opsporing van belastingfraude
heeft zij de beschikking over eigen opsporingspersoneel. Voor de kleinere fraudes zijn er plaatselijke
inspecteurs. In geval van vermoedens van ernstige
fraude wordt de zaak doorverwezen naar een van de
drie gespecialiseerde afdelingen: de Enquiry Branch
(afdeling onderzoek), het Investigation Office
(opsporingsbureau) en de Paye Audit Section. De
Enquiry Branch behandelt gevallen van ernstig
geknoei met rekeningen en bestaat uit ongeveer tien
groepen van tien ambtenaren, elk bestaande nit etn
groepsleider, zeven inspecteurs en drie accountants.
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Deze Enquiry Branch bestaat al sinds 1920. Het
werkgebied van deze afdeling ligt hoofdzakelijk op
het terrein van de handel. Ook als de belastingplichtige
die fraudeert geholpen wordt door zijn accountant,
wordt dit door de Enquiry Branch onderzocht. In
1983 bedroeg het aantal zaken op jaarbasis ongeveer
800. De inspecteurs die hier werken doen dit meestal
een jaar of zes, waarna ze weer teruggaan naar een
belastingkantoor.
Het Investigation Office is qua bezetting ongeveer
even groot als de Enquiry Branch. Zij richt zich met
name op de fraudes die niet met handel te maken
hebben. Vormen van koppelbazerij worden door deze
afdeling onderzocht, maar bijvoorbeeld ook het
knoeien met persoonlijke belastingaangiftes. Daarnaast
onderzoekt dit bureau interne fraudes. Door de
belastingautoriteiten wordt deze afdeling wel de
`eigen politie' genoemd. De door haar opgespoorde
feiten lijken ook veel op conventionele misdrijven en
lenen zich in principe voor vervolging. De Paye Audit
Section bestaat uit ongeveer 900 mensen en is het best
te vergelijken met de Nederlandse Rijksaccountantsdienst.
De dienst der Douane en Accijnzen
De dienst der Douane en Accijnzen" is verantwoordelijk voor de ontvangsten van invoerrechten en
accijnzen. Dit betreft vooral accijnzen op ruwe olie,
tabak, alcohol en EEG-premies. Tevens is men belast
met het innen van motorrijtuigenbelasting, belasting
op kansspelen en de BTW. Ook het controleren van
importen en exporten behoort tot het takenpakket.
Voor de opsporing van fraude zijn er lokale eenheden
bestaande uit speciaal geselecteerde en opgeleide
ambtenaren. Er zijn aparte teams, die ingezet worden
bij fraude-onderzoeken die liggen op het terrein van
illegale kansspelen, illegale alcoholstokerijen,
deviezensmokkel en dergelijke.
Centraal heeft de dienst de beschikking over een
specialistische Investigation Division van meer dan
400 mensen. Regionaal bestaan er ook verschillende
opsporingsgroepen. Het grootste gedeelte van het
personeel is werkzaam op het gebied van de bestrijding
van de BTW-fraude. Behalve met de behandeling van
ingewikkelde en omvangrijke fraudezaken, houdt deze
dienst zich ook bezig met de bestrijding van de invoer
van verdovende middelen. In de nieuwe Drug
Trafficking Offences Act 1986 heeft deze dienst een
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aantal goede mogelijkheden gekregen om drugshandelaren en hun koeriers in hun vermogen te raken.
Bevoegdheden die thans ook in Nederland besproken
worden naar aanleiding van het rapport Financiele
facetten van ernstige varmen van criminaliteit. Het is
op dit terrein, dat fraudebestrijding en bestrijding van
georganiseerde criminaliteit elkaar wereldwijd
ontmoeten.
Het gevaar is aanwezig dat, doordat `crimineer geld
weer in het 'wine' circuit komt, de mensen achter dit
geld te veel invloed krijgen op de economic in een
land. Met name dit aspect zal in ons land serieuze
aandacht moeten krijgen. Dit belang rechtvaardigt de
inbreuk op een aantal regels zoals die thans bestaan.
In een aantal landen zoals Amerika, Engeland en
Australie bestaat zo een wetgeving reeds. Zelfs in een
land als Zwitserland heeft men oog voor dat belang,
gezien de vergaande mogelijkheden, die het Amerikaans-Zwitserse rechtshulpverdrag biedt bij de
bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
De bevoegdheden van de opsporingsinstanties

Algemeen
Evenals in Nederland hebben de opsporingsinstanties in Engeland ook de normale bevoegdheid om
verdachten en getuigen te horen. Voor de aanpak van
een fraudezaak is het echter van wezenlijk belang dat
de opsporingsambtenaar toegang heeft tot geschriften
en documenten, die betrekking hebben op de gepleegde
fraude of bewijsstuk zijn van valsheid in geschrift.
Ook kunnen gevonden documenten de achtergronden
van een fraude duidelijk maken. Het is duidelijk dat
een fraudeur alles zal doen om te voorkomen dat de
opsporingsambtenaar de geschriften vindt. Ook
kunnen stukken zich bij banken of derden, in binnenen buitenland bevinden.
Net als in Nederland is het in Engeland geaccepteerd
dat de aard"Van belastingdelicten meer opsporingsbevoegdheden vereist dan die van commune delicten,
waarvan over het algemeen de daden en de gevolgen
gemakkelijker waar te nemen zijn. In 1983 heeft het
Keith Committee" geadviseerd over de hervorming
van een aantal bevoegdheden van de belastingdienst.
Ook heeft de commissie bijvoorbeeld voorstellen
geformuleerd tot verhoging van strafmaxima, die
inmiddels in de Finance Act 1985 opgenomen zijn. In
86

Justitkile Verkenningen, jrg. 14, nr. 1, 1988

de hierna volgende beschrijving van de verschillende
bevoegdheden van de opsporingsdiensten ben ik
beslist niet volledig; dat kan ook niet. Ik beschrijf de
in het oog lopende bepalingen, die afwijken van de
regels zoals wij die kennen.
Een typisch Engels fenomeen zijn de Judges'
Rules.' 3 Het is een verzameling van richtlijnen van
rechters (The Lords) aangevuld met een historische
beschrijving over het ontstaan. Tevens bevatten ze
administratieve bepalingen van het Home Office. Wat
in Nederland in wetgeving (in art. 29 Sv) is vastgelegd
over het geven van de cautie voor het verhoor van een
verdachte staat in Engeland in de Judges' Rules. Ook
zijn bepalingen opgenomen over het omgaan met
gehandicapte verdachten, het gebruik van tolken, het
recht op juridische bijstand enzovoort. Deze regels
gelden niet alleen voor de politie, maar zijn van
toepassing op elke vorm van strafrechtelijk onderzoek.
Alle bijzondere diensten dienen zich bij hun verhoren
eveneens hieraan te houden.' 4

De Police and Criminal Evidence Act 1984
De nieuwe Police and Criminal Evidence Act
(PACE) 1984 is in werking getreden op 1 januari
1986. Deze heeft een aantal hervormingen met
betrekking tot de politie-bevoegdheden gebracht."
Deze wet geeft geen speciale bepalingen op het gebied
van fraudebestrijding, maar is voor de fraudebestrijding
wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn
voorganger. Onder de vorige wet kon de rechter een
verlof tot huiszoeking geven voor het zoeken van
bewijs in allerlei zaken, behalve voor fraudezaken.
Sinds 1 januari 1986 is dat wel mogelijk, zij het onder
de voorwaarde, dat de rechter ervan overtuigd is dat
er redelijke gronden zijn om aan te nemen, dat het
gaat om een feit waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten.' 6 Tevens moet het gaan om bewijsmateriaal
dat alleen, of in combinatie met ander bewijsmateriaal,
van groot belang is voor de opsporing van het
strafbare feit en het mag niet onder een speciale
categorie vallen.
Het verleende bevel geeft een politiefunctionaris
machtiging een pand te betreden, te doorzoeken en al
het materiaal dat hij vindt in beslag te nemen. Deze
bevoegdheid is overigens beperkter dan de hierna te
bespreken bevoegdheid uit de Companies Act 1985
voor de onderzoeksambtenaar van het Ministerie van
Handel en Industrie. In haar aanbeveling vijf pleit het
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Fraud Trials Committee er dan ook voor om deze
ruime bevoegdheid van art. 447 Companies Act 1985
aan de politie te geven. Zoals we later zullen zien, zijn
in de Criminal Justice Act 1987 voor de leden van het
Serious Fraud Office vrij vergaande bevoegdheden
opgenomen.
De speciale categorieen" waarvoor niet of alleen
krachtens een speciale procedure een huiszoekingsbevel te krijgen is, zijn: materiaal dat valt onder een
wettelijk privilege (art 10); uitgezonderd materiaal (art
11, 12, 13); materiaal dat onder een speciale procedure
valt (art 14). Under de eerste categorie valt bijvoorbeeld
de correspondentie met een 'professional legal
adviser'. Behalve voor adviezen geldt deze bescherming
ook voor alles wat verband houdt met een juridische
procedure. Uitdrukkelijk is in art. 10 lid 2 echter
opgenomen dat deze bescherming niet geldt als de
gegevens of documenten door de adviseur met
criminele bedoelingen of met het oog op criminele
bedoelingen bij zich gehouden worden. Voor de eerste
groep is geen verlof tot huiszoeking te krijgen, terwijl
voor de tweede alleen krachtens de PACE een
huiszoekingsbevel te krijgen is, als voor dat materiaal
ook een huiszoekingsbevel krachtens een andere wet
mogelijk is. In een dergelijk geval kan ook krachtens
de PACE een verzoek gedaan worden.
Under `uitgezonderd materiaal' vallen persoonlijke
geschriften, die iemand met betrekking tot handel,
bedrijf of beroep verkregen heeft en vertrouwelijk
bewaard. Persoonlijke geschriften moeten betrekking
hebben op iemands fysieke of geestelijke gezondheid.
Het is duidelijk dat financiele stukken hier niet onder
vallen.
De derde categorie (materiaal dat onder een
speciale procedure valt) is ruimer en bevat bijvoorbeeld
journalistiek materiaal. Ook vallen hier documenten
onder, die niet onder de eerste twee categorieen
vallen, maar wel vertrouwelijk bij die personen
berusten. Zij kunnen in het kader van een beroep of
betaalde opdracht zijn vervaardigd; denk bijvoorbeeld
aan accountantsrapporten. Materiaal dat zich bij
banken bevindt valt eveneens onder deze categorie.
Het is mogelijk om voor deze stukken een bevel tot
huiszoeking te krijgen volgens een speciale procedure.
De bevoegde rechter voor een dergelijk bevel tot
huiszoeking is de 'Circuit Judge'. In het verzoek om
een huiszoekingsbevel te krijgen moet het te doorzoeken
pand zo nauwkeurig mogelijk aangeduid worden. Dit
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is ook vereist voor de aanduiding van de gezochte
documenten of spullen. De praktijk wijst uit, dat
evenals in Nederland een aantal standaardzinnen
gevonden worden, die in het gros van de zaken
toepasbaar zijn.
Twee andere bepalingen uit de PACE wil ik nog
noemen. Art. 19 geeft de politieman uitdrukkelijk de
bevoegdheid om te verlangen dat informatie die in
een computer is opgeslagen in zichtbare en leesbare
vorm wordt geproduceerd, zodat deze meegenomen
kan worden. Een soortgelijke bepaling wordt in
Nederland ook voorgesteld in het rapport van de
Commissie Franken over computercriminaliteit.
Tenslotte geeft art. 19 PACE de politie de bevoegdheid
om na aanhouding van een verdachte het pand waar
hij woont of zeggenschap over heeft te doorzoeken.
Een soortgelijke bepaling zou in Nederland een
nuttige aanvulling zijn op art. 95 en 97 Sv.
In vergelijking met de Nederlandse situatie vallen
twee dingen op. In de eerste plaats zijn de bepalingen
meer gedetailleerd. Duidelijker dan in Nederland is
omschreven hoe met materiaal van geheimhouders
omgaan moet worden. In de tweede plaats vind ik in
het Engelse systeem aantrekkelijk dat de rechter zelf
niet meegaat op huiszoeking. Dat voorkomt discussies
zoals die op dit moment bij ons gaande zijn of de
Rechter-Commissaris de gehele duur van de zoeking
aanwezig moet zijn of niet. Met name bij grootschalige
onderzoeken kan een enge uitleg van de wet op dit
punt voor grote organisatorische problemen zorgen.
Hoewel het erg afwijkt van ons huidige systeem,
zoals vastgelegd in onze wet, is het naar mijn oordeel
de moeite waard om over een variant op dit Engelse
systeem serieus na te denken. Ingebed in een aantal
waarborgen kan de regeling rond huiszoekingen
bijvoorbeeld zo worden dat de Officier van Justitie of
de hulp-officier een machtiging tot huiszoeking van de
rechtbank krijgt, waarna de huiszoeking buiten
aanwezigheid van de rechter plaatsvindt. Vooral in de
strijd tegen georganiseerde criminaliteit kan dit de
slagvaardigheid en de efficiency van het apparaat
verhogen. Dit behoeft niet te betekenen dat daardoor
de rechten van de verdachte worden beknot. Die
veranderen niet. Het is alleen een andere autoriteit,
die de huiszoeking verricht.
De Bankers Books Evidence Act 1879
In art. 7 van genoemde wet is een bevoegdheid
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neergelegd op basis waarvan iedere partij in een
lopende procedure zich tot een Magistrate's Court of
tot de High Court mag wenden voor het verkrijgen
van een bevel tot inzage in en het maken van afschriften
van de boeken van een bank, voorzover het betrekking
heeft op de inhoud van de procedure." Onder het
begrip boeken vallen in deze wet ook alle moderne
vormen van administreren. Aan de andere kant zijn er
ook beperkingen. Onder de definities van de wet valt
bijvoorbeeld niet de onderlinge correspondentie
tussen de bank en de client.
Het begrip 'bank' is in deze wet ook zo geformuleerd,
dat alleen banken met een bepaalde erkenning daar
onder vallen. Met name ten aanzien van bepaalde
buitenlandse bankinstellingen zijn problemen
ontstaan, omdat de wet niet van toepassing was. \CO&
de inwerkingtreding van de nieuwe PACE werkte de
procedure onder de Bankers Books Evidence Act
slecht, voorzover daar in een strafrechtelijke procedure
beroep op werd gedaan. Inzage was eerst mogelijk na
het starten van een procedure. Deze bepaling uit de
Bankers Books Evidence Act geldt in het Engelse
systeem ook voor de opsporings- en vervolgingsinstanties. Sinds I januari 1986 valt het verkrijgen van
bankbescheiden echter ook onder de regelingen van
de PACE. Dit maakt het gemakkelijker voor een
opsporingsinstantie om bankbescheiden te krijgen.
Bovendien wordt het stelsel doorzichtiger omdat de
bevoegdheden nu samengevoegd zijn in een wet, de

PACE.
De Companies Act 1985
Art. 721 Companies Act geeft het Ministerie van
Handel en Industrie (DTI), de Director of Public
Prosecuter (DPP) en de politie (chief officer) de
mogelijkheid aan de High Court-rechter een machtiging
te vragen tot inzage (en niet inbeslagname) van de
boeken en bescheiden van een onderneming (a
company)." Dit is mogelijk als er een redelijk
vermoeden bestaat dat een bestuurder van een
'company' (NV of BV) in die hoedanigheid een
strafbaar feit heeft gepleegd, waarvan het bewijs
mogelijk in de boeken en bescheiden van de onderneming is te vinden. In dit verband moet het begrip
boeken en bescheiden erg ruim worden uitgelegd.
Op basis van de artikelen 431 en 432 20 van de
Companies Act kunnen inspecteurs benoemd worden
met vergaande bevoegdheden. Hun taak is het
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onderzoeken en vaststellen van feiten en daarover
verslag uitbrengen. Art. 431 regelt het onderzoek op
verzoek van de onderneming zelf of de aandeelhouders.
Art. 432 geeft een verplichting om inspecteurs aan te
stellen op bevel van een rechter.
De onderzoeken die op basis van deze artikelen van
de wet worden gedaan, kunnen naar mijn mening min
of meer als preventieve onderzoeken bestempeld
worden. Zonder te stellen dat ze gelijk zijn, kan deze
bevoegdheid misschien wel het best vergeleken
worden met onze regeling van de bevoegdheden van
de ondernemingskamer in art. 344 BW, boek 2. In zijn
algemeenheid zijn deze bevoegdheden ook te vergelijken met de bevoegdheden van controle-ambtenaren
uit onze economische wetgeving. In geval van
frauduleus handelen met een 'company', van handelen
van het bestuur ten nadele van de aandeelhouders of
van het verzwijgen van informatie voor de aandeelhouders kan de minister op basis van dezelfde
bepalingen ook inspecteurs benoemen.
In deze gevallen (dus onderzoeken op basis van de
artikelen 431 en 432 Companies Act) mogen de
inspecteurs van de bestuurders en de vertegenwoordigers van de vennootschap verlangen, dat zij boeken en
bescheiden overleggen van of aangaande de NV. Zij
mogen verlangen dat ze alle redelijke bijstand
verlenen en op verzoek verschijnen. Zij kunnen onder
ede worden gehoord. Een weigering om vragen te
beantwoorden levert een strafbaar feit op. Met een
apart bevel van de rechter kan ieder ander eveneens
onder ede gehoord worden.
Een onderzoek op grond van art. 431/432 kan
leiden tot: een strafproces; het openbaar maken van
het verslag door de minister; het aanvragen van het
faillissement door de minister; het aanspannen van
een civiele procedure namens de NV door de minister
als het algemeen belang dat eist. De onderzoeken
volgens de artikelen 431/432 moeten wel van te voren
aangekondigd worden. In het Fraud Trials Committee
Report2 ' wordt als bezwaar van de werkwijze volgens
deze bepalingen genoemd dat het opstellen van de
rapporten veel te lang duurt. Soms zelfs enige jaren,
terwijl de kosten eveneens hoog zijn. 22 Door het
Ministerie wordt dan ook gestreefd naar een beperking
van deze kostbare onderzoeken.
Art. 447 Companies Act 23 geeft mogelijkheden om,
als daar een goede aanleiding voor is, van een NV/BV
te verlangen aan een aangewezen ambtenaar de
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boeken of bescheiden te overleggen. Een dergelijk
verzoek behoeft niet van te voren aangekondigd te
worden. Ook in dit geval kan de medewerking van
een (voormalig) bestuurder van de vennootschap
verlangd worden. Weigering levert een strafbaar felt
op. Als het vermoeden bestaat dat niet alle informatie
verkregen is, kan van de rechter verlof tot huiszoeking
gevraagd worden (art. 448).
In art. 449 is bepaald dat het resultaat van het
onderzoek, zonder schriftelijke toestemming van de
vennootschap niet openbaar gemaakt mag worden, op
een vijftal met name genoemde gevallen na, waaronder
het beginnen van een strafzaak. In haar aanbeveling
vijf pleit het Fraud Trials Committee ervoor, dat de
politie soortgelijke bevoegdheden krijgt als de
ambtenaren van DTI hebben. Zoals we nog zullen
zien, zijn onder andere deze bevoegdheden uit de
Companies Act met andere bepalingen samengevoegd
in de Criminal Justice Act 1987, waarbij het Serious
Fraud Office wordt ingesteld.
Be Financial Services Act 1986
De bevoegdheden in deze wee', aanwijzings-,
controle- en opsporingsbevoegdheden, zijn ruimer
dan in vorige wetten. In enkele andere wetten" zoals
de Prevention of Fraud (Investments) Act 1958 (als
opvolger van een wet met dezelfde titel uit 1939) en
de daarop gebaseerde Licensed Dealers (Conduct of
Business) Rules 1983 was wel een verbodsbepaling
opgenomen om zonder vergunning van het Ministerie
van Handel en Industrie in effecten te handelen. Door
een erg restrictieve uitleg, werd er echter nauwelijks
opgetreden tegen overtredingen van deze bepaling.
Onder de nieuwe Financial Service Act 1986 zijn er
drie niveaus van bevoegdheden: de reeds genoemde
zelfregulerende organen (SRO's), de Securities
Investments Board (SIB) en het Ministerie van
Handel en Industrie (DTI).
De SRO's zijn er met name verantwoordelijk voor
dat de leden zich aan de wet en de daarop gebaseerde
regelingen houden. De SIB heeft een groot aantal
door de Minister gedelegeerde onderzoeksbevoegdheden. Op verzoek van een SRO kan een onderzoek
onder de wet worden ingesteld door de SIB krachtens
art. 105 Financial Services Act 1986. Op basis van de
geldende bepalingen heeft een SRO ook vrij vergaande
bevoegdheden ten aanzien van de aangesloten leden.
In de reeks 'rules books' is dat opgenomen. Op basis
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van artikel 105 Financial Services Act 1986 kan de
persoon wiens handelen onderzocht wordt gevraagd
worden te verschijnen om informatie te verstrekken
(lid 2) of documenten te produceren (lid 4). In deze
wet zijn een achttiental strafbepalingen opgenomen.
Voor de vervolging van deze feiten is volgens art. 20
een speciale machtiging nodig van de Minister van
Handel en Industrie of van de Director of Public
Prosecutions.
De bevoegdheden van de fiscale instanties
Evenals in Nederland kan de fiscus (belastingdienst
en douane-autoriteiten) een belastingplichtige op twee
manieren benaderen. 26 Ten eerste zijn er de in de
wetgeving neergelegde informatiemogelijkheden. Ten
tweede is er de strafrechtelijke weg met mogelijkheden
als huiszoeking, inbeslagneming, enzovoort. In de
Taxes Management Act 1970 zijn een aantal bepalingen
opgenomen op basis waarvan de inspecteur de
bevoegdheid heeft om schriftelijk informatie van de
belastingplichtige of een derde te vragen. Onder deze
informatie valt ook het opvragen van documenten in
origineel of een kopie daarvan. In artikel 20 zijn als
het ware onze artikelen 47 en 49 Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen samengevoegd."
In geval van verdenking van fraude in relatie met
een of andere vorm van belasting kan, na goedkeuring
van de Board of Inland Revenue, een verlof tot
huiszoeking verkregen worden van de rechter. In een
aantal afzonderlijke wetten zijn daarnaast soortgelijke
aanvullende bepalingen opgenomen. Ten aanzien van
de onderzoeken, die betrekking hebben op de heffing
van de BTW zijn de bevoegdheden opgenomen in de
Finance Act en de Customs and Exise Management Act
1979. In artikel 16 Finance Act (1980) is bijvoorbeeld
een aantal aparte bevoegdheden opgenomen om
gegevens, die in computers zijn opgeslagen, te
verkrijgen. Een verlof tot huiszoeking kan gevraagd
worden op basis van art. 37 lid 3 van de Finance Act
1972.28
Teneinde de belastingfraude 29 beter te kunnen
bestrijden worden in het rapport van het Committee
on Enforcement Powers of The Revenue Departments"
voor de Inlands Revenue Departments 99 aanbevelingen gedaan en voor Customs and Exise 59 aanbevelingen. De voorstellen hebben betrekking op een
verbetering van bevoegdheden en een betere bescherming van de privacy; soms is alleen sprake van een
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aanpassing van de terminologie. Wat de afbandeling
van de belastingdelicten betreft is het mogelijk zaken
strafrechtelijk en niet-strafrechtelijk af te doen. Voor
het niet strafrechtelijk afdoen bestaat een stelsel van
administratieve boetes. Er is wel een verschil tussen
bepalingen die betrekking hebben op Custom and
Exise ten aanzien van BTW-zaken en die betrekking
hebben op Inland Revenue.
Ten aanzien van BTW-zaken is er in de wet geen
mogelijkheid om in geval van een misdrijf de zaak
door middel van bijvoorbeeld een transactie af te
doen. Het gebeurt echter wel en is ook volledig
geaccepteerd in de rechtspraak." De vervolging van
de strafzaken gebeurt door eigen ambtenaren van
Custom and Excise, maar er is binnen de dienst een
strikte scheiding tussen opsporing en vervolging. Het
hoofddoel is om zoveel mogelijk belastinggeld binnen
te krijgen. Slechts in een gering aantal zaken wordt
vervolgd.
Wat de zaken van Inland Revenue betreft ligt het
enigszins anders. Vergelijkbaar is dat ook hier
gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk afdoen van
zaken buiten de rechter om. Die filosofie werd in 1980
als volgt samengevat: 'In the main ... the Department
deals with the tax evader not by prosecution but by
money penalties graded according to the gravity of
the offence ... criminal prosecution for tax offences is
undertaken only in a small minority of cases ... a
selection of the most serious cases of fraud: 32
Bij de keus welke zaken wel worden vervolgd wordt
volgens dezelfde bron gelet op: 'to prosecute in some
examples of all classes of tax fraud. This policy is
essential because it is the possibility of prosecution
which prevents the spread of tax fraud to unacceptable
limits.' Bij de verdediging van het feit dat slechts een
beperkt aantal zaken vervolgd worden duikt een
argument op, dat in Nederland 33, zij het in andere
woorden, ook is gebruikt bij de verdediging van de
50.000 gulden-grens, waarboven een belastingfraude
in principe voor vervolging in aanmerking komt. Dat
argument is 4 ... the practical consideration that the
burden of preparing a large number of prosecutions
to the required standard and seeing them more
through the courts would require many more trained
and qualified staff:"
Ten aanzien van de belastingdienst wil ik nog op
een gewoonte wijzen bij het starten van een niet-strafrechtelijk onderzoek. Het is gebruikelijk dat de
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onderzoeksambtenaren in hun eerste gesprek duidelijk
maken, dat de belastingdienst het liefst tot een
overeenkomst komt. De belastingdienst heeft liever
geld dan een strafzaak. Voor het niet-strafrechtelijk
verhoor moet de belastingplichtige een viertal vragen
beantwoorden. In grote lijnen komen die er op neer,
dat de boeken en gegevens ten aanzien van de
belastingheffing correct zijn en dat ze gecontroleerd
mogen worden. Met andere woorden, de belastingplichtige verklaart dat er geen sprake is van fraude. Ook is
het mogelijk in dit stadium met de waarheid te komen
als er toch een aantal dingen niet in orde mocht zijn.
Op basis van artikel 105 Taxes Management Act
1970 is de afgelegde verklaring in een strafzaak niet te
gebruiken. Deze praktijk wordt de Ilansard'praktijk
genoemd." Deze term duidt crop dat de praktijk
gebaseerd is op een antwoord naar aanleiding van
vragen in het parlement, dat in 'the Hansard' terug te
vinden is." Zo gauw uit het daarop gevolgde onderzoek
blijkt dat er toch sprake is van een belastingdelict
geeft de onderzoeksambtenaar voorafgaande aan het
verhoor de volgens de Judges Rules verplichte cautie.
Dit heeft in de praktijk hetzelfde gevolg als het
opzeggen van de toezegging om niet te vervolgen. Op
deze manier wordt de ogenschijnlijke onrechtvaardigheid teniet gedaan en is met deze praktijk te leven.

Fraud Trials Committee Report
Vergelijkbaar met de discussies over en de invloed
van ons Ismo-rapport" zijn — hoewel op iets anders
gericht — in Engeland discussies geweest over het
Fraud Trials Committee Report onder voorzitterschap
van Lord Roskill. Deze commissie was ingesteld met
de opdracht: 'to consider in what ways the conduct of
criminal proceedings in Engeland and Wales arising
from fraud can be improved and to consider what
changes in existing law and procedure would be
desirable to secure the just, expedient and economical
disposal of such proceedings.' Met name de procedurevoorschriften zijn bekeken naar hun praktische
waarde. Oftewel: waar blokkeren of vertragen huidige
procedureregels een efficiente en snelle afhandeling
van fraudezaken. In het rapport wordt het bestaande
systeem van fraudebestrijding 'archaic, cumbersome
and reliable' genoemd.
Toen in 1983 het Fraud Trials Committee werd
genstalleerd maakten slechts enkele mensen in
Engeland zich druk over fraudezaken. Wat we in
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Nederland nu — naar mijn mening volstrekt ten
onrechte — kleine criminaliteit noemen, vroeg alle
aandacht. De behandeling van fraudezaken was niet
erg geliefd en fraudebestrijding had geen prioriteit.
Ten tijde van het verschijnen van het Fraud Trials
Report in 1986 was fraudebestrijding een politiek issue
geworden."
In haar rapport stelde de commissie onder andere
voor om de jury af te schaffen voor fraudezaken. Met
name hierdoor heeft het rapport in Engeland zoveel
publiciteit gekrgen. In de praktijk van de rechtspraak
in Engeland is het een groot probleem om de fraudezaken zo ter zitting te presenteren, dat de leden van de
jury enig idee krijgen van de werkelijke omvang van
de zaak. Fen nog groter probleem is het om leken de
werkelijke clou van de fraude duidelijk te maken. In
plaats van de jury zou er in de ogen van de commissie
een speciale 'Fraud Trials Tribunal' moeten komen,
bestaande uit een rechter en twee leken-bijzitters. Bij
meerderheid van stemmen zou dan beslist moeten
worden over de bewijsbaarheid. Daarna zou de
rechter alleen verantwoordelijk zijn voor de hoogte
van de op te leggen straf. In haar voorstel tot wetswijziging heeft de regering dat laatste voorstel niet
overgenomen. In de officiele toelichting op de wet, die
vastgelegd is in een circulaire aan de politie- en
justitie-autoriteiten", wordt deze mogelijkheid voor
de toekomst nog niet geheel uitgesloten.
Als reden waarom juryrechtspraak voorlopig ook
voor fraudezaken blijft bestaan worth, ter voorkoming
van een breuk met het bestaande systeem in de
rechtspraak, betoogd dat de voorstellen als gedaan in
de nieuwe Criminal Justice Act 1987 eerst een reale
kans moeten hebben. Als blijkt dat die verbeteringen
onvoldoende zijn kan het voorstel alsnog overgenomen
worden. Van de totaal 112 aanbevelingen heeft een
aantal betrekking op meer algemene strafvordelijke
kwesties, die ook andere strafzaken raken. Dit gaat
bijvoorbeeld over het horen van getuigen in het
buitenland, veranderingen van bewijsregels, het
gebruik van schriftelijk bewijs in een strafzaak
enzovoort. Deze zullen in een latere wetswijziging, die
momenteel in behandeling is, nog doorgevoerd
worden. Het voorgestelde overkoepelende orgaan
komt er wel, in de vorm van het op te richten Serious
Fraud Office. Hierna ga ik daar nader op in. De
daartoe benodigde wet is de reeds genoemde Criminal
Justice Act 1987. In deze wet zijn ook de aanbevelingen
96
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van de commissie verwerkt om tot een snellere directe
procedure bij het Crown Court te komen. Het in
Engeland gebruikelijke systeem van committal
proceedings wordt hierdoor voor serieuze en/of
complexe fraudezaken aan de kant gezet. Ook komt er
zoals voorgesteld, een soort voorbereidend verhoor.
Behalve juridische aanbevelingen heeft de commissie
ook een groot aantal practische aanbevelingen
gedaan. Deze varieren van een betere carriere-structuur
voor politiemensen, meer tijd voor rechters om de
zaak te bestuderen, betere secretariele ondersteuning
voor rechters en het OM, voldoende kastruimte in
zittingszalen en mogelijkheden voor gebruik van een
overheadprojector tot ruimere opleidingsmogelijkheden. Voorstellen die ook voor Nederland de moeite
waard zijn. Daarnaast zijn meer substantiele aanbevelingen gedaan. Zo wordt voorgesteld om voor elke
zaak een zogenaamde 'case controller' aan te stellen,
die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de
bewuste zaak vanaf de start van het onderzoek tot en
met de zitting. Door het Engelse systeem van procederen vraagt met name de presentatie van het bewijsmateriaal ter zitting veel aandacht. In de ogen van de
Commissie zou die 'case controller' daar aandacht
aan kunnen geven. Ook werd de aandacht gevraagd
voor het gebruik van externe accountants bij de
fraude-onderzoeken. Daarbij wordt verwezen naar
ervaringen van de reeds genoemde MCPCFD.
De organisatie van het Openbaar Ministerie

Algemeen
Het is duidelijk dat in een artikel over fraudebestrijding in Engeland ook een beschrijving van het OM
hoort. Tot voor kort was het nauwelijks mogelijk om
over 'het Openbaar Ministerie' in Engeland te
spreken. Sinds 10 oktober 1986 is de situatie echter
gewijzigd. Met ingang van die datum is op basis van
een wetswijziging de Crown Prosecution Service
belast met de vervolging van strafbare feiten. Voor die
datum gebeurde de opsporing van strafbare feiten
door de politie en werd de vervolging of door de
politie zelf gedaan of door 'solicitors' die door de
politie speciaal werden ingehuurd voor de vervolging."
Het is echter nog steeds zo dat de andere instanties
die, evenals als de politie eerder, voor de vervolging
van hun zaken zorgden, dit nu ook nog doen. Van een
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vervolgingsinstantie is in Engeland nog steeds geen
sprake.
Director of Public Prosecutions

Sinds 1879 bestaat in London het kantoor van de
Director of Public Prosecutions (DPP). De taak van
DPP is duidelijk in de wet geformuleerd: 'It shall be
the duty of the Director, under the superintendence of
the Attorney General to institute, undertake and carry
on such criminal proceeding and to give such advice
and assistance to Chief Officers of Police, Justices
Clerks and other persons concerned in any criminal
proceedings respecting the conduct of those proceedings as may be prescribed, or as may be directed, in a
special case, by the Attorney General.' (Art. 2 van de
Prosecution of Offences Act 1979)

Kortweg komt de taak van de DPP er op neer om te
beslissen over de vervolging in: speciaal in de wet
genoemde gevallen als moordzaken, meervoudige
verkrachting, gewapende overvallen, maar ook grote
fraudezaken, EEG-fraude en 'large scale conspiracy';
politiek gevoelige zaken; zaken waarin de politie dit
verzoekt; zaken waar een politiefunctionaris verdachte
is. Gezien de tekst van de wet kan de Attorney
General aanwijzingen geven. De Attorney General is
verantwoording schuldig aan het parlement, met
name voor de grote lijn en de gegeven directieven.°'
De positie en functie van de Attorney General kan in
Nederland vergeleken worden met de positie van onze
Minister van Justitie.
In 1985 bestond het kantoor van de DPP in Londen
uit de volgende afdelingen: Oost, West, Fraud A, B,
C, Metropolitan, Police A, B, Special Casework en de
Crown Prosecution Service Planning Division. In
1983 werkten op het kantoor van de DPP in London
zo'n 60 'professional officers' met een staf boven zich
en zo'n 150 administratieve krachten. In vergelijking
hiermee waren in 1982 bij de politie 608 politie-officieren en 767 solicitors bij de vervolging betrokken. 42
De Fraud-Investigation Group

_

In 1978 werd er door de Attorney General een
werkgroep ingesteld met de opdracht om de gemaakte
afspraken voor opsporing en vervolging van (bedrijfs)fraude na te gaan. Ook moest gekeken worden
naar de rol van alle verantwoordelijke instanties op
het gebied van de fraudebestrijding. Tevens moest
gelet worden op de onderlinge coordinatie. De
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werkgroep kwam tot de conclusie, dat 'het systeem'
redelijk functioneerde, maar aanzienlijk verbeterd kon
worden door het verlenen van extra bevoegdheden
aan de politie en het beschikbaar stellen van extra
mankracht bij zowel de politie als de vervolgende
juristen.
In 1981 werden op basis van een proefplan van de
DPP, het Ministerie van Handel en Industrie en de
Metropolitan Police voor twee grote fraudezaken ad
hoc-teams geformeerd. De teams bestonden uit
personeel van de deelnemende instanties onder
voorzitterschap van iemand van de DPP. De Metropolitan Police becijferde, dat de tijdwinst ongeveer
een derde was. Als gevolg hiervan werd door de
regering in juli 1984 aangekondigd dat de tijdelijke
regeling omgezet zou worden in een definitieve. Met
ingang van 2 januari 1985 was de Fraud Investigation
Group een feit.
Als doelstelling van de FIG is in het Fraud Trials
Committee Report geformuleerd:
— het gemeenschappelijk zo goed mogelijk benutten
van de verschillende bevoegdheden van de deelnemende instanties;
— te garanderen dat alle bij opsporing en vervolging
van fraude betrokken disciplines nauw samenwerken;
— te garanderen dat de inspanningen zich richten op
de grootste kwesties en de grootste delinquenten;
— er voor te zorgen dat zo snel mogelijk met een zaak
begonnen wordt en eveneens vroegtijdig beslist wordt
over het al dan niet doorgaan met een zaak.
De Fraud Investigation Group is zo georganiseerd
dat aan het hoofd een Controller staat die verslag
uitbrengt aan de DPP en via hem aan de Attorney
General. Onder de Controller staan drie afdelingen.
Een houdt zich bezig met zaken uit de City of
London, een andere met zaken uit het Metropolitan
district (Groot-Londen), terwijl de laatste afdeling de
rest doet. Voor het financiele werk zijn er drie
accountants beschikbaar terwijl er daarnaast een
regeling is om zo nodig meer accountants aan te trekken.
Na de instelling van de FIG werden de Hoofdcommissarissen van Politie bij circulaire van 15 februari
1985 van het Ministerie van Justitie over de regelingen
en voorwaarden ingelicht. 43 Als mogelijke FIG-zaken
worden genoemd de fraudes:
— waarin of waarbij ministeries of plaatselijke
overheden betrokken zijn, bijvoorbeeld BTW-fraudes;
— waarin sprake is van corruptie op grote schaal;
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— in geval van scheepvaart- en valuta-overtredingen;
— die door de Inspecteurs van het Ministerie van
Handel worden gerapporteerd op basis van de
Companies Act 1985;
— met betrekking tot overheidsinstanties in andere
landen;
— met internationale aspecten;
— waarbij staatsbedrijven betrokken zijn;
—waarbij personeel of personen bij Lloyds of
London, de Stock Exchange of andere handelsbeurzen
betrokken zijn;
— waarbij bekende mensen betrokken zijn (parlementsleden of industrielen).
Aan de politie-deelneming binnen een FIG-team is
een aantal aparte paragraafjes gewijd. De belangrijkste
is de paragraaf waarin is bepaald, dat indien er een
FIG-onderzoek komt in een fraudezaak, de Hoofdcommissaris voldoende personeel vrij moet maken om het
onderzoek volgens de vastgestelde regels, tijdschema's
en dergelijke te laten verlopen. In de richtlijn wordt
de verwachting uitgesproken dat de Fraud Investigation
Group geen nadeel zal ondervinden van de per 1
oktober 1986 opgerichte Crown Prosecutions Service.
Crown Prosecution Service
Op basis van de Prosecution of Offences Act 1985 is
op I oktober 1986 de nieuwe Britse Crown Prosecution
Service van start gegaan. Deze wet is gekomen na een
nota van het Home Office Law Officers' department
aan het parlement, getiteld An independent Prosecution
Service for England and Wales." De regering had in
dit stuk de beleidslijnen aangegeven op basis waarvan
later de reeds genoemde wet is ingediend en aangenomen. Als basis voor dit beleidsstuk heeft het rapport
van de Royal Commission on Criminal Procedure
gediend." In een aantal gebieden werkte deze dienst
al sinds 1 april 1986. Net als de hierboven genoemde
FIG valt de Crown Prosecution Service onder de
verantwoordelijkheid van de DPP. Deze nieuwe
dienst zal de vervolging ter hand moeten nemen van
alle door de politie opgespoorde strafbare feiten die
zich daarvoor lenen. Zoals reeds betoogd, is er sprake
van geweest dat deze Crown Prosecution Service ook
de vervolging voor zijn rekening zou nemen van
delicten die door andere instanties dan de politie
aangedragen worden. Dit aantal bedraagt ongeveer 25
procent van alle vervolgingen in Engeland." Om puur
praktische redenen adviseerde de Royal Commission
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on Criminal Procedure voor deze feiten de bestaande
situatie (voorlopig?) te laten bestaan.
Anders dan in het verleden bij de door de politic
ingehuurde solicitors, werkt de Crown Prosecution
Service onafhankelijk van de politic. Zij is opgedeeld
in 31 betrekkelijk zelfstandige districten en bedient 90
Crown Courts en 620 Magistrates' Courts. Met een
bezetting van zo'n 1600 juristen moeten meer dan een
miljoen strafzaken afgedaan worden. In een persbericht
is als doe en taak van de Crown Prosecution Service
geformuleerd: 'to be, and be seen to be, independent
of the police; to ensure that the general quality of
decision-making and case preparation is of a high
level, and that decisions are not susceptible to
improper influence; to provide flexibility to take
account of local circumstances; to continue prosecution
while, and only while, they are in the public interest;
to conduct cases vigorously and without delay; to
undertake prosecution work effectively, efficiently and
economically; and to seek to improve the performance
of the criminal justice system as a whole.'
In dit artikel over fraudebestrijding voert het te ver
om op dit nieuwe fenomeen nader in te gaan. Een
ding wil ik echter nog noemen. Art. 10 van de Wet
draagt de Director of Public Prosecution op om met
een code voor de nieuwe dienst te komen. In deze
uitgevaardigde Code for Crown prosecutors staat een
aantal aanwijzingen om rekening mee te houden. Er
wordt in dertien punten geattendeerd op de 'evidential
sufficiency criteria'. Daarnaast komen de 'public
interest criteria' aan de orde. In een apart onderdeel
wordt er de nadruk op gelegd, dat de prosecutors er
op moeten letten dat `odly fit and proper cases'
aangebracht worden. Ten slotte staan er aanwijzingen
in over het optreden ter zitting en bijvoorbeeld het
vervolgen van kinderzaken.
Hoewel het er op papier goed uitziet heeft deze
omwenteling het nodige los gemaakt. Ook functioneert
de dienst nog niet erg goed blijkens een artikel in een
krant van 17 augustus 1987. 47 Hoewel de geformuleerde
kritiek scherp is, moet volgens de Director of Public
Prosecutions, Sir Thomas Hetherington, de kritiek
zorgvuldig geanalyseerd worden. Volgens hem kan
een aantal van de problemen op de aanloopmoeilijkheden teruggevoerd worden en op enkele specifieke
problemen. De kritiek spitst zich vooral toe op het
optreden ter zitting.
Een gedeelte van de kritiek komt door een nog
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steeds aanwezige onderbezetting en nog niet goed
werkende InvaHers'. Daar staat tegenover dat het
aantal vrijspraken scherp is gedaald, waaruit afgeleid
kan worden dat de voorselectie in ieder geval
duidelijk vruchten begint af te werpen. Vooral in
Londen is de kritiek groot. Het aantal vacatures is
daar ook het hoogst. Dit houdt verband met het feit,
dat juristen daar veelal een beter betaalde baan
kunnen vinden. Ook heeft de politie kritiek op de
samenwerking. Dit laatste is erg logisch, daar de
nieuwe vervolgende instantie, zoals de bedoeling is,
onafhankelijker van de politie opereert. Vertrouwen
over en weer moet nog groeien. Daarnaast is de
omwenteling zo ingrijpend dat het enige tijd kost voor
alle betrokkenen vertrouwd zijn met de nieuwe
werkwijze. In een artikel over het Serious Fraud Office
zegt Gravin Mc Farlane" ten slotte beeldend over de
Crown Prosecution Service: 'On top of all this the
Crown Prosecution Service (CPS) is stumbling along,
rather than marching boldly forward. This was to be
the bright new jewel in the regalia of the reformers,
but is still sadly tarnished. Delays are commonplace
and some allege that cases which should be prosecuted
are not being prosecuted for lack of preparation, or
more accurately the time in wich to prepare them.
Het Serious Fraud Office
Met het in werking treden van de Criminal Justice
Act I987op 15 mei 1987 is in Engeland de mogelijkheid
geschapen tot het instellen van het Serious Fraud
Office. De wet is een gedeeltelijke reactie op het
hierboven reeds meermalen genoemde Fraud Trials
Committee Report van 1986. In een toelichtende
circulaire van het Home Office" wordt het als volgt
omschreven:
I. the establishment of a unified statutory body (the
Serious Fraud Office) to be responsible for the
investigation and prosecution of serious fraud;
2. a procedure whereby such cases can be transferred
to the Crown Court, by passing committal proceedings;
3. a formal 'preparatory hearing' stage, where
required for major fraud trials, to clarify certain
isssues before the jury is called in.
Van de 112 aanbevelingen werden op deze manier
een aantal omgezet in een wet. In de reeds genoemde
circulaire wordt de achtergrond van de wetgeving
uitgelegd en worden de plannen aangegeven voor de
uitvoering van de wet. Tevens is bij die circulaire een
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artikelsgewijze toelichting gevoegd. Het Serious Fraud
Office wordt geleid door een directeur, die rechtstreeks
verantwoording schuldig is aan de Attorney General.
Anders dan bij de reeds genoemde FIG en de Crown
Prosecutors Service valt het Serious Fraud Office niet
onder de Director of Public Prosecutions.
De directeur van het Serious Fraud Office heeft op
basis van deze wet een aantal bevoegdheden, die hem
opvallend veel macht geven. Een aantal bevoegdheden
die hiervoor besproken zijn bij de genoemde afzonderlijke diensten is in deze wet samengevoegd. In een
bijlage bij de wet wordt de directeur de bevoegdheid
gegeven om, na goedkeuring van het Ministerie van
Financien, zoveel personen van het door hem
gewenste niveau aan te nemen. Ook kunnen dusdanige
richtlijnen door de Attorney General uitgevaardigd
worden, dat in de verhouding met de politie en de
Crown Prosecution Service de directeur SFO zo
slagvaardig mogelijk kan optreden." De regeling in de
wet is zo gemaakt, dat de directeur SFO een onderverdeling in soorten fraudezaken kan maken. Aan de
hand van de door hem vastgestelde regels kan en mag
hij de politie benaderen om informatie. Dit stelt hem
in staat om vroegtijdig aanwijzingen te geven of zelf
een zaak over te nemen. 5 '
Zonder dat een definitie van ernstige fraude wordt
gegeven, is bepaald dat de directeur elk strafrechtelijk
onderzoek kan overnemen als er naar zijn mening
sprake is van ernstige fraude (art. 1 lid 5). Waar in
bepaalde wetten voor het optreden van het OM een
aparte toestemming van de DPP nodig is, heeft de
Directeur van het Serious Fraud Office dit niet nodig.
In de Criminal Justice Act 1987 krijgt de directeur
SFO, wat dat betreft, dezelfde bevoegdheden als de
DPP.
In artikel 2 wordt de directeur de bevoegdheid
gegeven om degene wiens zaken in onderzoek zijn of
een derde, waarvan gedacht wordt dat hij over
relevante informatie beschikt, op te roepen om op een
bepaalde tijd en plaats te verschijnen. Ook kan
schriftelijk om overlegging van originele documenten
of kopieen verzocht worden. Indien daaraan geen
gevolg wordt gegeven kan een verlof tot huiszoeking
gevraagd worden. Deze huiszoeking is ook direct
mogelijk als het onderzoek anders geschaad wordt.
Het niet voldoen aan een verplichting zoals hierboven
omschreven levert een apart strafbaar felt op, waar
zes maanden gevangenisstraf op staat. Het afleggen
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van een valse of misleidende verklaring tegenover een
lid van het Serious Fraud Office kan bestraft worden
met twee jaar gevangenisstraf. Met een gevangenisstraf
van zeven jaar is bedreigd het zoekmaken of vernietigen
van relevant materiaal, als de betreffende persoon
weet of vermoedt, dat door het Serious Fraud Office
een onderzoek wordt ingesteld of waarschijnlijk wordt
ingesteld. Het toelaten dat stukken zoekgemaakt of
vernietigd worden onder dezelfde omstandigheden is
eveneens met die straf bedreigd.
Anders dan bij normale strafzaken waar het gebruik
van gegevens van de belastingdienst niet kan, daar dit
geblokkeerd is door een geheimhoudingsbepaling is
ten aanzien van het Serious Fraud Office bepaald dat
een dergelijk gebruik van gegevens is toegestaan. Ook
de regeling die bij de zaken van de belastingdienst
geldt, dat een verdachte in de gelegenheid gesteld
wordt om een verklaring af te leggen zonder dat deze
in een strafproces wordt gebruikt, is in deze wet
overgenomen.
In art. 4 van de Criminal Justice Act 1987 is de in
het Ruskin report voorgestelde regeling opgenomen
om zaken direct aan het Crown Court voor te leggen.
Fliervoor is vereist dat hetzij de Director of Public
Prosecutor, hetzij de Direkteur van het Serious Fraud
Office, hetzij de Commissioner van Inland Revenue of
Custom and Excise, hetzij de Minister of telkens
iemand namens hen van mening is dat er voldoende
bewijs is en het gaat om een ernstige gecompliceerde
fraude, waarvan het gewenst is dat deze direct door
het Crown Court behandeld wordt. Zelfs als de zaak
reeds bij het Magistrates Court aanhangig is moet
deze, op basis van deze wet, direct verwezen worden.
Op deze beslissing is op geen enkele manier appel
mogelijk. Na verwijzing kan de verdachte alleen het
Crown Court schriftelijk verzoeken de zaak alsnog te
seponeren.
Voor de jury beedigd wordt, kan de Crown Court
rechter bepalen dat voorbereidende verhoren plaats
vinden als hij van oordeel is dat het gaat om ernstige
gecompliceerde fraude en dergelijke verhoren
voordeel bij de behandeling opleveren. Deze voorbereidende verhoren kunnen tot doel hebben: het
verifieren van punten die waarschijnlijk voor de jury
belangrijk zijn; het vergroten van de duidelijkheid ten
aanzien van bepaalde aspecten van de zaak; het
bespoedigen van de procedure van de jury; de rechter
te helpen bij de behandeling ter terechtzitting.
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Teneinde dit mogelijk te maken staat de rechters
een aantal bepalingen ten dienste op basis waarvan
deze zowel het OM als de verdachte kunnen bevelen
hun standpunt ten aanzien van de feiten en de
juridische merites schriftelijk uiteen te zetten en
bijvoorbeeld documenten te overleggen. In de
bepalingen ten aanzien van procedures bij het
Magistrates' Court is een regel opgenomen, die moet
voorkomen dat door perspublikaties de jury zo wordt
beInvloed, dat ze niet onpartijdig kan oordelen." Nu
onder de nieuwe regeling in de Criminal Justice Act
1987de zaken rechtstreeks bij het Crown Court
aangebracht worden, is in de wet erg gedetailleerd en
uitvoerig omschreven wanneer wel of niet gegevens
via de persmedia verspreid mogen worden.
Het is mogelijk dat de rechter toestemming geeft
voor publikatie. Wanneer dat is gebeurd, mag alleen
bepaalde in de wet genoemde zakelijke informatie
verstrekt worden. Het in strijd handelen met deze
bepalingen levert een strafbaar feit op voor de
uitgevers, redacteurs, eigenaar van de krant, de radioof televisie-iristelling die het bericht verspreid heeft.
Een strafvervolging is alleen mogeljk na toestemming
van de Minister van Justitie. Deze beknotting van de
persvrijheid lijkt wat vreemd. Er van uitgaande dat het
doel is te komen tot een zo eerlijk mogelijk proces, is
zij echter verklaarbaar. Hoewel wij in Nederland
enkel beroepsrechters hebben die over strafzaken
oordelen, en van hen verwacht mag worden, dat ze in
staat zijn objectief te oordelen, is ook hier wel eens
van de verdediging het verweer gekomen, dat door de
publikaties in de nieuwsmedia nauwelijks meer
gesproken kon worden van een eerlijk proces. In
landen waar jury-rechtspraak met leken gebruikelijk
is, zoals in Engeland, is het gevaar van beInvloeding
van de jury al gauw aanwezig. Dat daarom deze regels
in de wet opgenomen zijn is begrijpelijk.
Tenslotte is in de nieuwe wet in artikel 12 een
aparte bepaling opgenomen voor 'conspiracy to
defraud' waarop tien jaar gevangenisstraf staat. Deze
aparte regeling in de wet was noodzakelijk geworden,
omdat er een leemte was ontstaan in de jurisprudentie
over geschreven en ongeschreven recht juist ten
aanzien van 'conspiracy to defraud'. Het voert te ver
om daar in dit verband verder op door te gaan. De
geInteresseerde lezer verwijs ik naar enige literatuur
rond het Ayres-arrest (1984)."
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Het is de bedoeling dat het Serious Fraud Office
met ingang van 1 april 1988 gaat werken. Zeker nu er
aanloopproblemen (geweest) zijn met de nieuwe
Crown Prosecution Service, zal extra gelet worden op
dit nieuwe fenomeen. Uiteindelijk zal in de praktijk
moeten blijken of het Serious Fraud Office werkt of
niet. Het getuigt in ieder geval van realiteitszin van de
Britten dat zij voor ingewikkelde fraudezaken een
compleet nieuwe organisatie en wetgeving geschapen
hebben. lk ben van mening dat hier ook in een tijd
van vernieuwing een oud Nederlands spreekwoord
geldt: 'De kost gaat voor de baat uit.' Hoe Nederlands
ook, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat dat
gezegde hier te lande op het gebied van de fraudebestrijding enigszins vergeten is.
Internationale aspecten
Fraudebestrijding houdt automatisch in dat bij
opsporingsonderzoeken veelvuldig de landsgrenzen
gepasseerd moeten worden. Op een internationaal
congres over fraudebestrijding zei een van de deelnemers heel treffend: 'Crime know S no boundaries.'"
Misschien moet het zelfs nog sterker gezegd worden.
De criminelen, in het kader van dit artikel de fraudeurs,
kennen de grenzen erg goed en maken daar dankbaar
gebruik van. Dat geeft heel speciale problemen, zeker
ook in Engeland. Door het sterke financiele centrum
in Londen wordt de internationalisering versterkt. Als
alleen al gelet wordt op de spectaculaire groei van de
Londense effectenbeurs is duidelijk dat de belegger
wel uit het buitenland moet komen.
Daarnaast brengen de snelle ontwikkelingen op het
gebied van de telecommunicatie met zich mee dat als
het ware de afstanden tussen landen verkleind
worden. Elk van die landen heeft echter wel zijn eigen
rechtsstelsel, waar zowel legaal als illegaal gebruik
van wordt gemaakt. Een apart probleem vormt de
beperkte uitleg die Engelse rechters aan het territorialiteitsbeginsel geven." Onder de huidige Engelse
wetten zijn er bijna geen mogelijkheden om internationaal op te treden. In het Fraud Trials Committee
Report zijn ook daarvoor voorstellen gedaan. Met
name is daarin aandacht geschonken aan het verhoor
van getuigen met gebruikmaking van moderne
communicatiemiddelen.
In Commonwealth-verband is op internationaal
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gebied enige verbetering te bespeuren. Na een voorzet
in 1980 van de Commercial Crime Unit van het
Commonwealth Secretariat is een discussie op gang
gekomen over wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
Dit heeft er in 1986 toe geleid dat door de Ministers
van Justitie van de aangesloten landen een rapport
over wederzijdse rechtshulp in strafzaken (The Harare
Scheme) is geaccepteerd." De verwachting is dat de
voorstellen uit dat rapport in de wetgeving van alle
Commonwealth-landen geimplementeerd zal worden."
Dan zijn er ook in fraudezaken voor de oncieksinstanties bijna geen belemmeringen meer voor assistentieverlening over en weer. In de geaccepteerde
voorstellen is het mogelijk om getuigen elders te
horen, huiszoekingen te doen, gevangenen zo mogelijk
naar een ander land over te brengen, documenten
over te geven en zelfs tegoeden te blokkeren of
criminele bezittingen in beslag te nemen.
Hoewel deze plannen voor de toekomst uitkomst
bieden gebiedt de realiteit te constateren dat Engeland,
voor zover ik weet, nog geen enkel Europees verdrag
op strafrechtgebied heeft geratificeerd. Dit houdt in
dat het voor de Engelsen gezien hun wetgeving wel
mogelijk is onze verzoeken om rechtshulp, inclusief
de toepassing van dwangmiddelen, te honoreren."
Wij kunnen in Nederland gezien de tekst van artikel
552o Sv, aan Engelse verzoeken om rechtshulp voor
zover het gaat om de toepassing van dwangmiddelen
als huiszoeking en dergelijke echter geen gevolg
geven.
Op het gebied van de beleggingsfraudes is in
september 1986 tussen Engeland en de Verenigde
Staten een zogenaamd Memorandum of Understanding
getekend door het Department of Trade and Industrie
(DTI), de Securities Exchange Commission (SEC) en
de US Commodities Futures Trading Commision
(CFTC). Dit Memorandum wordt op dit moment
herzien. Op basis hiervan kan allerlei informatie over
misbruik van voorwetenschap, manipulatie met
aandelen enzovoort uitgewisseld worden. Duidelijk
moet gesteld worden dat het geen rechtshulpverdrag
betreft. Het is te zien als een voorloper daarvan.
Volgens Rider" streeft DTI naar een soortgelijke
overeenkomst met Nederland, Japan, Zwitserland,
West-Duitsland, Australie en Hong Kong. Gezien de
relaties die Engeland met een aantal landen heeft
zullen er binnenkort waarschijnlijk Memorandums of
Understanding gesloten worden met Australie en
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Frankrijk. Later volgen nog andere landen als
Nederland, Zweden en Japan.
Het verschil in systeem van wetgeving en rechtspleging tusen `commonlaw' landen en de continentale
landen zal zeker een rol spelen in het uitblijven van
goede rechtshulpverdragen. Het is echter mogelijk
gebleken om bijvoorbeeld tussen de Verenigde Staten
en Nederland in korte tijd een goed rechtshulpverdrag
te sluiten. Hetzelfde geldt voor Australie. In haar
jaarverslag 1986-1987 merkt de Australische National
Crime Authority op: 'The Authority is heartened by
the growing awareness internationally of the sophisticated, extensive and international nature of organised
crime, and by the willingness of Australian and
overseas agencies to cooperate in developing and
promoting mutual assistance in criminal matters.' 6°
In dit laatste land is op 5 juni 1987 een wet van
kracht geworden, die het mogelijk maakt de verschillende bewijsregels van de beide stelsels als het ware
naar elkaar te transformeren. 6 ' In Engeland is thans
voor uitlevering wel een nieuwe Criminal Justice Bill
aanhangig in het parlement. Nu deze stap is gezet valt
te verwachten dat ook voor internationale rechtshulp
in strafzaken een oplossing gevonden wordt. Ook in
Canada wordt aan een nieuwe wetgeving gewerkt.
Slotopmerkingen

In het kader van dit artikel heb ik een aantal
diensten genoemd die op de een of andere manier met
fraudebestrijding bezig zijn. Een gedeelte van hun
bevoegdheden is aan de orde gekomen. Met name de
bevoegdheden die duidelijk afwijken van onze regels,
zoals de mogelijkheid voor het Serious Fraud Office
om een fraudeur op te roepen om een verklaring af te
leggen, waarbij het liegen strafbaar is. In hoeverre dit
alles toepasbaar is in Nederland is niet ter sprake
gekomen. Het lijkt aantrekkelijk een en ander over te
nemen, maar het Engelse rechtssysteem is zo afwijkend
van het onze dat dit niet zomaar kan. Ik denk wel, dat
een variant op het Serious Fraud Office ook in
Nederland best denkbaar is.
Fraudebestrijding is echter meer dan alleen het
creeren van een organisatie. Binnen het gehele
overheidsapparaat, zowel juridisch, organisatorisch
als financieel, moet daar ruimte voor gemaakt worden.
De Engelse overheid heeft die keus wel gemaakt en
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snel. Na het afronden van het Fraud Trials Committee
Report in januari 1986 was de daaropvolgende wet
(Criminal Justice Act 1987), waarbij het Serious Fraud
Office werd mogelijk gemaakt reeds op 15 mei 1987
van kracht. Ook van die snelheid kunnen we best jets
leren. In hoeverre het Serious Fraud Office een
effectief middel blijkt te zijn, kan pas na enige tijd
blijken.
Wat een instituut als het Securities and Investmentsboard (SIB) betreft ben ik van mening dat dit voor
Nederland een beter voorbeeld is dan de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (SEC). Waarschijnlijk vinden we iets soortgelijks terug in de
komende nieuwe beurswetgeving.
Op internationaal gebied lijkt Engeland achter te
lopen op de andere landen door het gebrek aan goede
verdragen. Nu de VS, Australie en Canada voor gaan
om door nieuwe wetgeving internationale assistentieverlening beter mogelijk te maken, is te verwachten
dat Engeland zal volgen. Te meer daar reeds een
nieuwe `uitleveringswee bij het parlement aanhangig
is.
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Jurisdictions) Act 1975.
Rider/Chaikin/Abram, 1987,
paragraaf 1304.
" National Crime Authority,
Annual Report 1986-1987,
Australian Government Publishing
Service, Canberra, 1987, blz. 42.
61 lk bedoel hier The Mutual
59

Assistance in Criminal Matters Act
1987 en The Mutual Assistance in
Criminal Matters (Consequent
Admentments) Act 1987.
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onderzoek bestond uit vraaggesprekken met randgroepjongerenwerkers. Na een omschrijving van
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen bij de problematiek schetst de auteur
een beleidskader om de positie
de documentatie-afdeling van het
van randgroepjongeren te verbeteWetenschappelijk Onderzoek- en
ren: er zou deregulering moeten
Documentatiecentrum van het
plaatsvinden in de leerplicht-wetMinisterie van Justitie tegen
geying (jongeren zouden zich niet
betaling kopieen worden aangealleen binnen scholen maar ook
vraagd. Ook lezers die geinteresbinnen werk/leerprojecten
seerd zijn in literatuur over een
bepaald ondenverp, kunnen gebruik moeten kunnen kwalificeren);
algemene voorzieningen zoals
maken van de diensten van deze
afdeling. In beide gevallen kan men arbeidsbureaus zouden speciale
aandacht aan randgroepjongeren
zich wenden tot de afdeling
moeten besteden; werk en
documentatie van het WODC,
Postbus 20301, 2500 EH 's-Graven- educatie zouden geIntegreerd
moeten worden in werk/leerprohage, tel : 070-70 65 53 (E.T.M.
jecten; coordinatie-punten op
Beenakkers, C.J. van Netburg).
verschillende bestuurlijke niveaus
zouden het beleid moeten toetsen
op de consequenties voor randAlgemeen
groepjongeren. Dit alles moet
gepaard gaan met een decentrali1
satie van bevoegdheden naar de
Bertels, W.
gemeentelijke overheden. Daar
Randgroepjongerenbeleid op
immers moeten de financiele
lokaal niveau.
middelen beschikbaar komen om
Jeugd en samenleving, 17e jrg.,
het beleid concreet in te vullen.
nr. 9/10, september/oktober
Met literatuuropgave.
1987, blz. 560-574.
Hoe moeten beleidsmakers op
2
gemeentelijk niveau met de
Breath alcohol analysis: interlaproblematiek van randgroepjongeboratory evaluation of silica gel
ren omgaan? De auteur van dit
as a trapping system; by M.
artikel geeft bevindingen en
Chiarotti, N. de Giovanni, E.
aanbevelingen op grond van eigen
Bertol e.a.
onderzoek in 1985 en 1986.
Blutalkohol, 24e jrg., nr. 5,
Doelstelling van het onderzoek
september 1987, blz. 310-315
was knelpunten in het randgroep(BRD).
jongerenbeleid te registreren in
Zeven verschillende Italiaanse
hun onderlinge samenhang en
forensische laboratoria hebben
oplossingen te suggereren. Het
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statistisch onderzocht in hoeverre
silica gel bij ademanalyse een
goede methode oplevert om het
gebruik van alcohol vast te stellen.
Buisjes met silica gel werden
aangesloten op een ademsimulator
waarlangs alcoholdamp werd
geleid. De buisjes werden vervolgens gas-chromatografisch
geanalyseerd. De experimentele
omstandigheden alsmede de
resultaten van het onderzoek
worden gedetailleerd beschreven.
Daaruit kan worden geconcludeerd
dat silica gel een betrouwbaar
middel is om bij alcohol ademanalyses te gebruiken.
Met literatuuropgave.

tussen informatie- en gegevensvrijheid blijft beveiliging een noodzakelijke eis. Het is echter een
dynamisch begrip en krijgt pas
inhoud in concrete gevallen, zoals
in het recht vaker voorkomt.
Schade door justitieel optreden
wordt niet eenzijdig op organisaties
afgewenteld. Het moet meer
gezien worden als de sociale prijs,
die zij voor bescherming van hun
belangen moeten betalen. Ook
Van Dijken vindt, dat er aandacht
moet zijn voor het probleem van
uitzaaiing van controlebevoegdheden en dat de wetgever dit in zijn
overwegingen moet betrekken.

4
Do1de G. und D. Romer.
Strafrecht en
strafrechtspleging
3
Dijken, P. van.
Informatietechniek en strafrecht;
een spel van aantrekken en
afstoten.
Trema special, nr. 3, september
1987, blz. 27-33.
In zijn reactie op de commentaren
van K.Y. Mollema en F. Kuitenbrouwer op het rapport Franken
wijst Van Dijken, oudlid van de
commissie, erop, dat het klassieke
strafrecht het uitgangspunt
vormde voor de commissie. Het
gaat bij computercriminaliteit niet
om de bestrijding van incidenteel
wangedrag, maar om de aanpak
van de grenzeloze mogelijkheden
van misbruik van informatietechnieken, waarvan de maatschappij
steeds afhankelijker en daardoor
kwetsbaarder wordt. Uitbreiding
van de onderzoeksbevoegdheden
is onvermijdelijk i.v.m. de uitwerking van de materieelrechtelijke
voorstellen. Het procesrecht zelf
bevat voldoende waarborgen voor
een juist evenwicht tussen de
rechten van de burger en de
staatsmacht. In het spanningsveld
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Auf dem Wege zu einer neuen
Sanktion: Vollzug der Freiheitsstrafe als Freizeitsstrafe.
Zeitschrift fur die gesamte
Strafrechtwissenschaft, 99e jrg.,
nr. 3,1987, blz. 424-451 (BRD).
Sinds tientallen jaren wordt er
gediscussieerd over de voor- en
nadelen van korte vrijheidsstraffen.
Tegenover een duidelijke vorm
van genoegdoening staat het
bezwaar van sociale desintegratie.
Dit is met name van belang voor
die groep veroordeelden die
tevoren sociaal goed geintegreerd
waren (w.b. werk en gezinssituatie).
Een strafvorm waarbij de bestaande arbeidssituatie intact blijft
tijdens het uitdienen van de straf
(die dan neerkomt op inperking
van de vrije tijd) lijkt interessant.
Vanaf 1981 bestaat in Baden-Warttemberg in bepaalde gevallen de
mogelijkheid tot zo'n 'vrije-tijdsstraf , waarbij de veroordeelde
vanuit de gevangenis naar zijn
werk gaat. Dit experiment wordt
in dit artikel geanalyseerd. Enige
gegevens: er namen 314 gevangenen deel aan het experiment; 68
moesten het voortildig beeindigen
wegens alkoholmisbruik, arbeidsverzuim of nieuwe misdrijven.
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Van de deelnemers was 62%
veroordeeld wegens verkeersdelicten (waarvan 77% in samenhang
met alkoholmisbruik), 24% wegens
vermogensdelicten. De auteurs
concluderen dat m.n. voor sociaal
geintegreerde personen de
`vrije-tijdsstrar een zinvolle
maatregel is op het overgangsgebied tussen ambulante straf en
hechtenis. Temeer omdat deze
groep bijzonder strafgevoelig is,
zodat de preventieve werking van
de straf sterk is. Als bezwaren
worden genoemd de mogelijke
discriminering van werklozen en
prakische problemen bij de
combinatie met specifieke maatregelen zoals `omvormingskursussen'. Deze bezwaren zijn echter
niet onoverkomelijk.
Met literatuuropgave.
5
Feltes, Th.
Todesstrafe und Vollstreckungsaufschub in den USA.
Zeitschrift fiir Strafvollzug und
Straffalligenhilfe, 36e jrg., nr. 5,
oktober 1987, blz. 259-262
(BRD).
In 29 van de 50 Verenigde Staten
van Amerika kan de doodstraf
wettelijk worden opgelegd en ten
uitvoer worden gebracht. Op dit
moment wachten in deze staten
gezamenlijk 2000 veroordeelde
gedetineerden op hun terechtstelling. Aangezien er jaarlijks 200 a
250 bijkomen zullen dit er aan het
eind van deze eeuw 5000 zijn. Het
aantal stijgt zo schrikbarend
omdat de doodstraf wel veelvuldig
wordt opgelegd (van 1975 tot 1984
2384 maal), maar heel weinig en
slechts na zeer lange tijd wordt
uitgevoerd (in dezelfde periode 32
maal). De auteur bespreekt een
aantal argumenten voor afschaffing
van deze straf. Op de eerste plaats
zit er een racistisch element in de
oplegging: er worden onevenredig
veel kleurlingen ter dood veroor-
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deeld. Op de tweede plaats is tot
nu toe slechts eentiende procent
van de veroordeelden terechtgesteld, wat de vraag oproept
waarom dit bij de ene wel en bij
de overgrote meerderheid (nog)
niet gebeurde. Op de derde plaats
blijkt het meest gehoorde argument
Oar de doodstraf niet geldig: in
de staten waar geen doodstraf
mogelijk is steeg het aantal
moorden niet sterker dan in de
overige en ook in de periode dat
de doodstraf ongrondwettig werd
verklaard (1967-1976) steeg het
aantal moorden niet, integendeel.
Volgens de auteur bestaan er geen
rationele argumenten voor deze
straf, maar toch blijft de roep
hierom bestaan of wordt zij zelfs
weer sterker. Voor de gevangenissen zijn de grote aantallen
veroordeelden die in hun speciale
dodencellen op hun terechtstelling
wachten een groot probleem,
maar verspreiding over de gewone
cellen wordt ook niet mogelijk
geacht. Volgens de auteur is
afschaffing de enige oplossing,
maar politiek gezien is dit een
moeilijke opgave.
Met literatuuropgave.
6
Gardner M.R.
Punitive juvenile justice: some
observations on a recent trend.
International journal of law and
psychiatry, 10e jrg., nr. 2,1987,
blz. 129-151.
Al sinds zeer lange tijd heeft de
wet verschil gemaakt tussen
schendingen van regels door
kinderen en door volwassenen.
Tot de negentiende eeuw werden
jeugdigen door hetzelfde justitiele
apparaat behandeld, maar leeftijd
werd opgevat als een verzachtende
omstandigheid. In 1825 werd in
New York een eerste jeugdrechtbank opgezet, een voorbeeld dat
zeer brede navolging vond.
Doelstelling was onder meer de
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contraproductieve effecten van het
rechtssysteem zoveel mogelijk weg
te nemen. Dit inmiddels klassieke
rechtssysteem heeft echter gefaald
in zijn therapeutische doelstelling.
De opkomst van een zgn. straffend
model is zodoende geenszins
verrassend. In dit verband wordt
ook gepleit beide rechtssystemen
weer te mengen. De auteur gaat
naast de geschiedenis in op de
nadelen van een dergelijk model.
Onder meer komen aan de orde:
de relatie tussen de ernst van de
misdaad en de straf, de verantwoordelijkheid voor de daad en diverse
procedurele problemen. Ook
wordt ingegaan op stigmatiserende
effecten. De schrijver zet vraagtekens bij de efficiEntie van het
opnieuw verenigen van jeugd- en
volwassenenrecht.
Met literatuuropgave.
7
Herzog F.
Die 'dritte Dimension' der
Verbrechensbekiimpfung:
Abschopfen von Verbrechensgewinn.
Kritische Justiz, 20e jig., nr. 3,
1987, blz. 321-331 (BRD).
De voorschriften in het Duitse
wetboek van strafrecht over de
verbeurdverklaring van kriminele
baten, warden in de praktijk
nauwelijks toegepast. In de
periode 1975-1980 werden in
Baden-Wilthemberg op 720.000
veroordelingen slechts 104 maal
verbeurdverklaring toegepast. De
voorschriften lijken een frequentere
toepassing te verdienen: de
potentitle opbrengst worth
becijferd op 1 miljard DM! De
auteur laat de voor- en nadelen
van verbeurdverklaring de revue
passeren. Als voordelen worden
naast de opbrengst genoemd: de
bevrediging van het rechtsgevoel
van de burger, het op deze wijze
effectiever straffen en het in de
kiem smoren van (vooral georga-
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niseerde) misdaad. Vooral de
nadelen worden uitgebreid
geanalyseerd. Aan de orde komen
de volgende problemen: wat moet
worden opgevat als de opbrengst
van een onrechtmatige daad? Hoe
moet worden omgegaan met de
`kosten' die in dit verband
gemaakt zijn; hoe moet worden
omgegaan met de aanspraken van
het slachtoffer; moet het slachtoffer
dit weer op de staat verhalen en
zo ja, hoe; kan bij georganiseerde
misdaad niet zeer vroegtijdig
beslag worden gelegd? De auteur
concludeert dat snel een beperking
van tie rechten van verdachten en
slachtoffers dreigt.
Met literatuuropgave.
8
Jones, D.P.H.
The evidence of a three-year-old
child.
The criminal law review,
oktober 1987, blz. 677-679
(GB).
Kinderen zijn al op zeer jonge
leeftijd in staat om zich nauwkeurig
gebeurtenissen te herinneren
waarvan zij getuige zijn geweest.
Toch worden zeer jonge kinderen
em diverse redenen zelden bij
rechtszittingen toegelaten. Er zijn
voorstellen om de wet zo aan te
passen dat kinderen bijv. bij
sexueel misbruik toch kunnen
getuigen. Dan kan gebruik
worden gemaakt van een gesloten
televisiecircuit, waarbij het kind in
een afzonderlijke ruimte wordt
ondervraagd. Aan de hand van
een voorbeeld uit Colorado (USA)
wordt beschreven welk voordeel
deze voorstellen kunnen bieden.
In 1983 werd een driejarig meisje
ontvoerd en daarna sexueel
misbruikt. Onder meer aan de
hand van foto's wist het meisje de
dader te identificeren. De auteur
die als psychiater van het meisje
optrad, heeft naderhand onderzocht hoe beinvloedbaar zij was.
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Overduidelijk werd daarbij de
betrouwbaarheid van haar
verklaringen aangetoond. Meer
dan een half jaar na het gebeurde
werd het meisje officieel als
getuige gehoord. De vragen
werden haar door de de auteur
gesteld op aanwijzing van rechterlijke autoriteiten waarmee hij door
middel van een koptelefoon was
verbonden. Het verhoor werd op
videoband opgenomen en bij de
rechtzitting als getuigeverklaring
erkend.

dan vrijheidsstraf.
Met literatuuropgave.
10
Knijp, G.J.
Helingbestrijding op basis van
het bestaande recht; enkele
opmerkingen n.a.v. het RAC-rapport Helingbestrijding.
Het tijdschrift voor de politie,
49e jrg., nr. 9, september 1987,
blz. 374-378.
De auteur richt zich in zijn artikel
op de mogelijkheden die ertoe
kunnen bijdragen dat bestolenen
hun eigendommen kunnen
terugkrijgen. Hiertoe begeeft hij
zich in het grensgebied tussen
strafrecht en privaatrecht. Hij
betreurt het dat de RAC dit in zijn
rapportage niet heeft gedaan. De
in de praktijk gevolgde handelwijze
dat de politie van mening is dat zij
inbeslagneming van het gestolen
goed bij de opkoper of handelaar
achterwege zal moeten laten, acht
de auteur niet juist. Hij toont aan
dat naar huidig recht opgetreden
kan worden tegen derden die iets
te goeder trouw hebben verkregen
doch naderhand hoorden dat het
object van diefstal aflcomstig was.
Bovendien gaat het geldende recht
ervan uit dat niet de bestolene
maar de opkoper het risico
behoort te dragen; het goed kan
zonder vergoeding worden
teruggedist door de eigenaar. De
auteur acht het redelijk dat het
opkopersbedrijf het risico behoudt
hetgeen hij baseert op het standpunt van de Commissie Inbeslagneming Gestolen Voorwerpen.
Met literatuuropgave.

9
Jung H.
Compensation order — Ein Model
der Schadenwiedergutmachung?
Zeitschrift fur die gesamte
Strafrechtwissenschaft, 99e jrg.,
nr. 3,1987, blz. 497-535 (BRD).
Is het zinvol om genoegdoening
door de dader aan het slachtoffer
als aparte sanctie in het strafrechtsysteem in te voeren? Deze vraag
wordt momenteel in West-Duitsland gesteld. De auteur bespreekt
aan de hand van literatuur en
persoonlijke ervaringen allereerst
de situatie in Engeland en Schotland, waar 'compensation order'
sinds enkele jaren inderdaad een
zelfstandige sanctiemogelijkheid
is. Hij analyseert historische
achtergronden, voor- en nadelen
en concludeert dat, hoewel slechts
op beperkte schaal van de compensation order gebruik wordt
gemaakt, deze een nuttige aanvulling op het strafrechtsysteem is
gebleken. Met name de slachtoffers
ervaren deze strafvorm als
bevredigend. Vervolgens bespreekt
de auteur de situatie in West-Duits11
land en houdt een pleidooi om een
Kuitenbrouwer, F.
dergelijke strafvorm ook daar in te
Enige bedenkingen bij het
voeren. Bezwaren als mogelijke
rapport Franken over computerinterferentie van straf- en civielstrafrecht.
recht blijken overkomelijk; bij niet
Trema special, nr. 3, september
vervullen van de sanctie zou
1987, blz. 14-26.
verplichte arbeid t.b.v. de gemeenschap een zinniger alternatief zijn Kuitenbrouwer vraagt zich af of
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alle voorstellen uit het rapport
Franken uiteindelijk wel tot wet
moeten worden verheven. Hij
benadrukt in dit verband het
belang van de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen voor de
beveiliging van hun systemen, van
respect voor het grondrecht van
informatievrijheid en het schild/
zwaard-aspect van het strafrecht
i.v.m. toekenning van bevoegdheden. De commissie schenkt in haar
rapport weliswaar aandacht aan
deze facetten, maar kiest toch voor
strafwetgeving i.v.m. de grote
kwetsbaarheid van de maatschappij
door automatisering en de kans op
verregaand misbruik. Er bestaat
nog geen duidelijk beeld van
omvang en ernst van computercriminaliteit. De kans op overreactie
is daarom groot. Volgens Kuitenbrouwer maakt de commissie zich
hieraan op onderdelen schuldig.
Hij noemt als voorbeeld daarvan
het strafbaar stellen van computervredebreuk, dat hi] meer als een
voorstadium van schadelijk gedrag
beschouwt. SteIt men bij computervredebreuk de beveiligingseis dan
zou dit ook tot andere situaties
uitgebreid moeten worden. Gevaar
voor uitzaaiing ontstaat door het
toevoegen van accountantscontrole
aan het toch al groeiend aantal
controlebevoegdheden. Vooral
verwerpelijk vindt Kuitenbrouwer
de toekenning van zeer ruime
onderzoekbevoegdheden aan de
overheid.

rapport van de commissie Franken
over informatietechniek en
strafrecht met als subtitel computercriminaliteit. Zij kiest voor een
strafrechtelijke benadering en stelt
een aantal bepalingen voor m.b.t.
inbreuk op de beschikbaarheid
van de middelen (onbruikbaar
maken van gegevens), inbreuk op
de integriteit van de middelen
(verwijderen, veranderen of
toevoegen van gegevens), inbreuk
op de exclusiviteit (aftappen,
beschikken over of openbaar
maken van gegevens) en overige
onderwerpen (o.a. computervredebreuk in een beveiligd systeem).
Als dwangmiddelen worden.
huiszoeking, inbeslagneming,
bevel tot uitlevering van gegevens,
schouw en aftappen (geldend voor
alle telecommunicatie) genoemd.
Aan de overheid worden zeer
ruime opsporingsbevoegdheden
toegekend. Aileen civielrechtelijk
is de eis aan directeuren om een
door een accountant gecontroleerde beveiligingsverklaring in hun
jaarverslag op te nemen. In zijn
commentaar stelt Mollema, dat het
rapport vanwege de bredere opzet
beter computer en criminaliteit
zou kunnen heten. Hi] is het eens
met een strafrechtelijke benadering
van het onderwerp evenals met de
gekozen criteria, maar twijfelt aan
de effectiviteit van de voorwaarde
drempelbeveiliging bij computervredebreuk i.v.m. de onmogelijkheid om een goede omschrijving
daarvan te geven. Het toekennen
van zeer mime bevoegdheden aan
12
MolIema, K.Y.
het opsporingsapparaat vindt hij
bedenkelijk. Toepassing van
Computercriminalileit of computer en eriminaliteit?
dwangmiddelen en publiciteit
kunnen veel schade aan een
Trema special, nr. 3, september
organisatie en eventuele derden
1987, blz. 2-13.
Het gebruik van informatietechnie- toebrengen en de te beschermen
• belangen overtreffen. Het laten af
ken vergroot de afhankelijkheid
leggen van verantwoording door
van de samenleving van deze
systemen en maakt haar bijzonder
de directie via een beveiligingsverklaring in het jaarverslag vindt
kwetsbaar. Dit probleem ligt ten
Mollema een interessant voorstel.
grondslag aan de inhoud van het
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Accountantscontrole zou dan
volgens een reglement moeten
plaats vinden. Het rapport
vermeldt een zeer lage aangiftebereidheid van slachtoffers van
computercriminaliteit. Mollema
vreest, dat deze door de eis van
beveiliging wel eens tot nul zou
kunnen dalen, zodat het werk van
de commissie op losse schroeven
komt te staan.

14
Polk, K.
When less means more: an
analysis of destructuring in
criminal justice.

Crime and delinquency, 33e jrg.,
nr. 3, juli 1987, blz. 358-378
(USA).
In 'Visions of social control'
(1985) gaat S. Cohen in op het
'net-widening' effect van pogingen
om de reikwijdte van het justitiele
13
systeem te verkleinen d.m.v.
decriminalisering, diversie en
Mollema, K.E.
Computercriminaliteit versus
de-institutionalisering. Hij gaat er
realiteit.
vanuit dat net-widening een
onbedoelde consequentie is van
Trema special, nr. 3, september
een brede, theoretisch homogene
1987, blz. 34-38.
Het themanummer eindigt met een `destructurerings'-beweging. Polk
beschouwing van K.E. Mollema
daarentegen stelt dat er tegengestelde visies waren op de wijze
over het kostenaspect van het
strafrecht en de noodzaak om in
waarop de destructurerende
alternatieven vorm moesten
verband daarmee keuzen te
maken. Mollema veronderstelt, dat krijgen. Uitbreiding van de sociale
het plegen van een computerdelict controle komt waarschijnlijk niet
gebaseerd is op een rationele
overeen met de bedoelingen van
beslissing en dat daarbij strafmaat (meestal academische) auteurs die
en pakkans een rol spelen. In de
voor alternatieven voor de formele
eerste plaats zou daarom een
justitiele gang van zaken pleitten.
verzwaring van de door de
Uit bestudering van de theoretische
commissie Franken voorgestelde
uitgangspunten van degenenen die
strafmaat noodzakelijk zijn.
in feite diversie- en de-institutionaProblematischer dan de strafmaat
liserings projecten beheersten,
is echter de geringe pakkans door
blijkt net-widening echter vanaf
de lage aangiftebereidheid i.v.m.
het begin als directe consequentie
de vrees voor openbaarmaking
van deze projecten te zijn bevan computersystemen, schade
schouwd en niet als gevolg van bij
door toepassing van dwangmidde- de implementatie misgelopen
goede ideeen.
len en mogelijk ondeskundig
optreden van justitie. Mollema
Met literatuuropgave.
vindt het scheppen van intermediaire kaders of zo nodig aangifte15
plicht, zoals de commissie voorstelt,
Simmedinger, R.
geen goede oplossing. Wil men
Was ist aus der Abschaffung der
ondanks de geringe aangiftebereidJugendgefdngnisse in Massachuheid toch tot invoering van de
setts (USA) geworden? Eine
voorgestelde strafbepalingen
Zwischenbilanz im Herbst 1986.
overgaan dan dient men zich te
Zeitschrift fur Strafvollzug und
realiseren, dat voor een verantStraffalligenhilfe, 36e jrg., nr. 5,
woorde opsporing van computeroktober 1987, blz. 263-268
delicten een ter zake deskundig en
(BRD).
daardoor kostbaar opsporingsapDe afschaffing van de jeugdgevanparaat noodzakelijk is.
genissen in Massachusetts, aan het
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begin van de jaren zeventig, is
volgens de auteur de meest
internationaal bekende en meest
radikale hervorming op het gebied
van de jeugdcriminaliteit en het
jeugdstrafrecht. Hij beschrijft de
ontwikkeling van de strafrechtelijke
benadering van jeugdigen (7-17
jaar) sedertdien. De jeugdrechter
spreekt een oordeel uit over de
schuldvraag, over de vraag of het
jeugd- of het volwassenenstraf
recht moet worden toegepast en of
de jeugdige moet worden overgedragen aan het Department of
Youth Services (DYS). Wanneer
tot het laatste wordt besloten, is
het DYS verder verantwoordelijk
voor de keuze en de tenuitvoerlegging van de sanctie. Dit betreft
vooral de relatief ernstige gevallen
(ernstige recidive en/of zware
delikten). Tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek kan het DYS een
jeugdige, o.g.v. vluchtgevaarlijkheid, in een gesloten inrichting of
bij een pleeggezin laten plaatsen.
Na de veroordeling kan het DYS
besluiten tot opname in een
gesloten inrichting, een overlevingskamp, plaatsing in een
regionale woongroep, een ambulante maatregel, nazorg, of
plaatsing in een andere inrichting.
Het DYS werkt nauw samen met
het Department of Social Services,
het Departement of School
Services, het Departement of
Mental Health en de reclassering.
Hoewel een vergelijking met de
benadering van jeugdige delinquenten in de BRD niet volledig
mogelijk is, tonen de hervormingen
in Massachusetts volgens de
auteur wel aan dat een wezenlijk
andere aanpak mogelijk is.
Met literatuuropgave,
16
Vleuten, T. van.

Zullen wij handhaven? De
effectiviteit van wetgeving ter
beserijding van sexediscriminatie
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afhankelijk van het handhavingsorgaan.
Nemesis, 3e jrg., nr. 5, september/oktober 1987, blz. 238-247.
Traditioneel is wetgeving Cr om te
codificeren wat maatschappelijk
uitgekristalliseerd is. Wetgeving
ter bestrijding van sexediscriminatie echter, is een middel om het
grondwettelijk bepaalde gelijkheidsbeginsel materieel te waarborgen. Over wat een effectieve
wetgeving ter bestrijding van
sexediscriminatie zou moeten
inhouden is in andere westerse
landen enige 'know how' opgebouwd. Vier algemeen aanvaarde
noties hieromtrent zijn duidelijkheid en consistentie in de opzet en
helderheid van normstelling,
evenwichtige verdeling van de
bewijslast, de zwaarte van de
sancties en extra procedurele
mogelijkheden en tenslotte een
wettelijke basis voor uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel. De
meeste westerse landen hebben
gekozen voor aparte handhavingsorganen, in Nederland meestal
Commissies gelijke behandeling
genoemd. De auteur noemt een
aantal Europese handhavingsorganen en gaat vervolgens in op hun
functies. Dat betreft globaal
voorlichting, advies en rechtsbijstand, optreden t.b.v. gediscrimineerden, het tot stand brengen van
minnelijke schikkingen, het voeren
van (proeOprocessen, verfijning en
precisering van de wetgeving
alsmede het formuleren van
voorstellen tot verbetering van
wetgeving. De auteur stelt dat het
niet zonder handhavingsorgaan
kan. Veel van de genoemde
functies kunnen weliswaar aan
geprivatiseerde instanties en het
particulier initiatief worden
overgelaten, maar er is dan geen
sprake van een systematische
aanpak van sexediscriminatie. De
specifieke onderzoeksfunctie en de
bijzondere rechtsingangen van het
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handhavingsorgaan zouden blijven
liggen.
Met literatuuropgave.
17
Wladimiroff, M.
Een buitgerichte aanpak; een
nieuwe sanctie of een nieuwe
mogelijkheid tot invordering voor
de overheid?
Nederlands juristenblad, 62e
jrg., nr. 35, oktober 1987, blz.
1117-1120.
Onlangs heeft de werkgroep
Financiele Facetten van Ernstige
Vormen van Criminaliteit een
rapport uitgebracht waarin wordt
aangegeven hoe illegaal verworven
vermogens van misdrijfplegers
kunnen worden aangepakt. De
auteur heeft de nodige bedenkingen
tegen de aanbevelingen van de
werkgroep. Zijn kritiek betreft de
uitgangspunten van de commissie,
de wijze waarop wordt voorgesteld
om een betere politiele samenwerking bij de buitgerichte opsporing
tot stand te brengen, en de
eenzijdige keuze voor de belangen
van de overheid ten koste van die
van directe gedupeerden van
misdrijven. Het meest vergaande
voorstel van de werkgroep is de
introductie van een financieel
gerechtelijk onderzoek. Dit stelsel
van wettelijke instrumenten heeft
het karakter van een buitengewoon
opsporingsonderzoek en heeft de
opsporing en bevriezing van
criminele vermogens tot doe!. De
auteur heeft bezwaar tegen de zeer
vergaande bevoegdheden die dit
onderzoek met zich meebrengt,
terwijl de belangen van de verdachte onvoldoende worden beschermd.
Al met met al is zijn conclusie dat
de voorstellen van de werkgroep
bijdragen aan de verdere vervaging
van strafprocessuele ethische
minima.
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18
Beer, P. de.
Overheidsbeleid en slachtoffers.
Proces, 66e jrg., nr. 10, oktober
1987, blz. 259-271.
De laatste jaren is de druk op de
overheid om de positie van het
slachtoffer te versterken toegenomen. De auteur betwijfelt het
echter of de voorstellen en
maatregelen in deze richting
inhouden dat het beleid slachtoffervriendelijker wordt. Hij onderzoekt de rol van de aanbevelingen,
zoals die werden gedaan door de
cie Roethof, en de maatregelen op
macro-politiek niveau en hun
betekenis voor de totale criminele
politiek. Naar zijn idee kunnen de
beleidsvoorstellen de positie van
het slachtoffer juist wel eens
verzwakken om twee redenen. Op
de eerste plaats omdat de doelstellingen van het beleid niet primair
gericht zijn op de belangen van het
slachtoffer maar op preventie en
bestrijding van criminaliteit. Op de
tweede plaats worden er alleen
ad-hoc maatregelen genomen
zonder dat er een (juridisch)
systeem wordt ontwikkeld van
basisrechten waarop het slachtoffer
zich kan beroepen. De auteur acht
het illustrerend voor een eventueel
gebrek aan goede wil dat er geen
voorstellen worden gedaan om het
functioneren van het Schadefonds
geweldmisdrijven te verbeteren en
uit te breiden, terwijl iedereen
weet dat dit nu niet goed functioneut. Hij meent dat ten gevolge
van het nu gevoerde beleid niet
alleen de positie van het slachtoffer
verzwakt kan worden maar dat
ook de macht van de overheid
juist versterkt wordt: de slachtoffergerichte maatregelen worden
niet als doel gehanteerd maar als
middel (ter preventie van criminaliteit) en met een wijziging in de
politieke interesse kan dit beleid
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makkelijk worden omgebogen
zodat getroffen maatregelen weer
teniet kunnen worden gedaan.
Met literatuuropgave.

economische en financiele activiteiten.
Met literatuuropgave.

20
Figueira-McDonough, J.
19
Discrimination or sex differences?
Coleman, J.W.
Criteria for evaluating the
Toward an integrated theory of
juvenile justice system's handling
white-collar crime.
of minor offences.
American journal of sociology,
Crime and delinquency, 33e jrg.,
39e jrg., nr. 2, september 1987,
nr. 3, juli 1987, blz. 403-424
blz. 406-439.
(USA).
Het concept 'witte-boordencriminaliteit' is sinds Edwin Sutherland Onder jongeren die met justitie in
het in 1939 introduceerde voortdu- aanraking komen i.v.m. minder
ernstige overtredingen en misdrij. rend onderwerp van discussie
ven is sprake van een oververtegengeweest. De auteur stelt dat
woordiging van meisjes. Bovendien
crimineel gedrag resulteert uit een
is er sprake van een aan geslacht
samengaan van motivatie en
gerelateerde aanpak. Meisjes
gelegenheid. Hij analyseert het
verschijnsel witte-boordencrimina- lopen een grotere kans uit huis
geplaatst te worden en ook nog
liteit vanuit de interactionistische
theorie. De door de witte-boorden- eens voor een langere periode dan
jongens. Het verwijt dat er bij
crimineel gehanteerde definitie
justitie sprake is van een discrimivan de situatie en daarmee ook
nerende aanpak, wordt door
zijn motivatiepatronen, wortelen
verdedigers van het systeem
in de structuur van de maatschapgepareerd met de stetting dat de
pij, vooral in het industriele
verschillen tussen meisjes en
kapitalisme en de daarmee
samenhangende competitiecultuur. jongens in de statistieken daadwerkelijke gedragsverschillen weerBeroeps- en organisationele
spiegelen. Recent onderzoek heeft
subculturen zijn van bijzonder
echter aangetoond dat er bij
belang voor de studie van witteminder ernstige delicten geen tot
boordencriminaliteit, omdat
geslacht herleidbare verschillen
hieruit symbolische constructies
zijn aan te wijzen en dat causale
van de sociale realiteit afgeleid
worden. In welke mate gelegenheid factoren voor de betrokkenheid bij
delinquentie bij meisjes en jongens
tot criminaliteit wordt geboden,
hetzelfde zijn. Onderzoek heeft
wordt sterk bepaald door die
ook aangetoond dat bij de aanpak
wettelijke normen die een grens
en preventie van minder ernstige
trekken tussen criminele en nietcriminaliteit scholen een grotere
criminele gedragingen. Clusters
van gelegenheid en kansen zijn
rol kunnen spelen dan het gezin.
Van belang daarbij is dat scholen
ook waar te nemen in bepaalde
daarin toy. meisjes op dezelfde
industrial) die gezien hun
wijze functioneren als Los.
structuur dwingen tot criminele
jongens.
activiteiten of deze vergemakkelijken. Nader onderzoek is ondermeer Met literatuuropgave.
nodig wat betreft de vraag welke
21
beroepen in de status-hierarchie
Moore, C.A.
ander welke omstandigheden
Taming the giant corporation?
kansen scheppen voor criminele
Some cautionary remarks on the
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deterrability of corporate crime.
Crime and delinquency, 33e jrg.,
nr. 3, juli 1987, blz. 379-402
(USA).
In het algemeen wordt aangenomen
dat afschrikking een belangrijke
rot kan spelen in de beheersing
van criminaliteit gepleegd door
bedrijven. Deze veronderstelling is
echter gebaseerd op een onrealistische visie op besluitvorming
binnen bedrijven. De mate waarin
bedrijfscriminaliteit te beperken is
door sancties wordt daarmee
overschat. Pogingen om sancties
op bedrijfscriminaliteit zeker te
stellen en te verzwaren kunnen
ongewenste neveneffecten hebben,
die zwaarder wegen dan de
eventuele voordelen. Bovendien is
het veelal zo dat sancties individuen
treffen, maar het illegale handelen
van het bedrijf niet inperken.
Moore geeft de voorkeur aan
indringende vormen van controle,
zoals 'incapacitating' (het (tijdelijk)
uitschakelen van een bedrijf d.m.v.
het verbod op bepaalde economische activiteiten of de beperking
van de regio waarin het bedrijf
opereert) of 'rehabilitating' (het
bedrijf dwingen bepaalde interne
reorganisaties door te voeren
waardoor binnen het bedrijf beter
overzicht op het reilen en zeilen
ontstaat en het bedrijf aansprakelijk
kan worden gesteld voor activiteiten van dochterondernemingen en
agentschappen).
Met literatuuropgave.

Het is echter de vraag of bun
delinquent gedrag ook verschillend
moet worden verklaard. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden is
een onderzoek verricht bij een
steekproef van 1400 scholieren uit
het vervolgonderwijs. Aan deze
leerlingen is een vragenlijst
voorgelegd waarin werd geInformeerd naar enerzijds een aantal
delictsoorten en anderzijds een
aantal school- en andere achtergrondkenmerken. De samenhang
tussen deze variabelen is door
middel van factoranalyse onderzocht. Daarbij bleek dat bepaalde,
meer ernstige vormen van criminaliteit (zgn. innovatieve criminaliteit
en rijden onder invloed) wet bij
jongens maar niet bij meisjes
voorkomen. Daarnaast werden
twee delinquentiepatronen
geconstateerd die bij meisjes en
jongens tot op zekere hoogte
vergelijkbaar zijn, maar op een
verschillende manier samenhangen
met de relatie tot school. Het
eerste patroon werd bij meisjes
lichte vermogenscriminaliteit'
genoemd en bij jongens `kruimelcriminaliteir. Het tweede criminaliteits-patroon betrof agressieve
criminaliteit. De samenvattende
conclusie van de auteurs is dat
meisjes- en jongenscriminaliteit
verschillend dient te worden
verklaard. Welke consequenties dit
heeft voor de theorievorming,
wordt aan het slot van het artikel
aangegeven.
Met literatuuropgave.

22
Nijboer, J.A. en F.P.H. Dijkster23
huis.
Pot, L.C. van der.
De relaties tussen delinquentiepaVrouwencriminaliteit in Amstertronen en school- en achtergronddam in de tweede helfi van de
factoren by meisjes en jongens.
17e eeuw.
Tijdschrift voor criminologie,
Tijdschrift voor criminologie,
29e jrg., nr. 5, september/oktober
29e jrg., nr. 5, september/oktober
1987, blz. 156-173.
1987, blz. 148-155.
Tussen delinquentie van meisjes
Momenteel vormen vrouwen in de
en van jongens bestaan kwantitagehele westerse wereld slechts ca.
tieve en kwalitatieve verschillen.
10% van alle delinquenten. Dit
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percentage contrasteert opvallend
met de Amsterdamse cijfers voor
vrouwencriminaliteit in de tweede
helft van de 17e eeuw. Toen
maakten vrouwen maar liefst 50%
uit van van elle personen die voor
de Amsterdamse rechtbank
werden berecht en wier verhoren
en vonnissen staan opgetekend in
de zgn. confessieboeken. Daarbij
moet wel warden aangetekend dat
het bij vrouwen vaak am andersoortige criminaliteit ging dan bij
mannen. Uit de hoge vrouwencriminaliteit kunnen we concluderen
dat de Amsterdamse volksvrouwen
in die periode een assertief
karakter bezaten, gewoon waren
deel te nemen aan het openbare
leven en bovendien vaak hun
eigen kost moesten verdienen. De
verklaring hiervoor moet vooral
warden gezocht in de hoge graad
van verstedelijking die de provincie
Holland toen al kende, en in het
grate aantal zeevarenden onder de
mannelijke bevolking. Het laatste
betekende dat veel vrouwen
meestal geen man in huis hadden
en daardoor geheel zelfstandig
voor zichzelf en voor eventuele
kinderen moesten zorgen.
24
Thomson, D.R. en A.J. Ragona.
Popular moderation versus
governmental authoritarianism:
an interactionist view of public
sentiments toward criminal
sanctions.

veroordelingsalternatieven niet in
het oordeel van de respondenten
betrokken. In hun eigen onderzoek
naar de publieke opinie betreftende
sancties op criminaliteit, dat
gehouden werd onder 816 volwassenen in Illinois, kozen de auteurs
een interactionistische invalshoek,
waardoor genoemde bezwaren
ondervangen werden. Uit dit
onderzoek blijkt dat het publiek
minder wraakzuchtig is dan men
o.g.v. berichten in de media en
andere opinie-onderzoeken zou
verwachten. Een belangrijke
bevinding is dat de respondenten,
in geval van inbraak in woningen,
een duidelijk voorkeur aan de dag
leggen voor 'community sentences'
(sancties waarbij men niet uit de
samenleving wordt verwijderd,
maar die meer inhouden dan
alleen voorwaardelijke veroordelingen: dus bijv. dienstverlening).
Dit gegeven contrasteert scherp
met de vier jaar gevangenisstraf
die momenteel in Illinois staat op
dit misdrijf. Op dit punt is er
sprake van een wettelijk 'over-enthousiasme' voor een veroordelingsbeleid dat wat strengheid
bereft de publieke opinie overtreft.
Met literatuuropgave.
25
Wattel, P.J.
Pluk ze! (Van pakkans naar
afpakkans) I.

Delikt en delinkwent, 17e jrg.,
nr. 7, september 1987, blz.
689-700.
Crime and delinquency, 33e jrg.,
Begin 1987 verscheen het rapport
nr. 3, juli 1987, blz. 337-357
'Financiele facetten van ernstige
(USA).
Opinie-onderzoeken wijzen uit dat vormen van criminaliteit'. De
men de heersende rechtspraak niet auteur recenseert dit rapport dat
streng genoeg vindt. Op deze
in opdracht van de recherche-adviescommissie is opgesteld. De
onderzoeken zijn echter diverse
opstellers van het rapport warden
aanmerkingen te maken. Ten
eerste is er geen sprake van
verhullende presentatie, eenzijdigsimulatie van de besluitvormende heid, fouten en slordigheid
taak waar de rechter voor staat.
verweten. Verder zijn de voorstellen
Ten tweede warden de fiscale
onvoldoende op hun mogefijke
gevolgen van verschillende
gevolgen doordacht. Meer

124

Justitiele Verkenningen, jrg. 14, nr. 1,1988

specifiek stelt de auteur dat de
probleemstelling die aan het
rapport ten grondslag ligt, onvoldoende is onderbouwd. Verder
vindt hij het gevaarlijk dat de
buitgerichte aanpak die de
commissie voorstaat, om pragmatische en niet om principiele
redenen wordt gepropageerd. De
werkgroep wil de opbrengst van
deze aanpak rechtstreeks in de
justitie-kas laten vloeien, hetgeen
tot de bedenkelijke situatie kan
leiden dat opsporingsambtenaren
een direct materieel belang hebben
bij de resultaten van hun controleen opsporingsinspanning. Ook
heeft de commissie geen rekening
gehouden met de mogelijkheid dat
een buitgerichte aanpak wel eens
onbedoelde negatieve effecten zou
kunnen hebben op de georganiseerde misdaad. Storend vindt de
recensent dat vergaande bevoegdheden worden toegekend aan
opsporingsinstanties en dat
— omgekeerd — waarborgen
worden beperkt en opgeheven,
zonder dat voldoende wordt
aangegeven wat daarvan de
implicaties zijn. Tot slot concludeert hij dat het rapport van de
werkgroep onvoldoende recht doet
aan de haar door de recherche-adviescommissie verstrekte opdracht.

videocamera's in winkelcentra en
het zgn. electronisch toezicht bij
huisarrest ('surveillance electronique' of 'electronic monitoring).
Voor deze laatste vorm van
toezicht is met name in de Verenigde Staten grote belangstelling
ontstaan als gevolg van de
overbevolking van de gevangenissen aldaar. In 1983 en 1984
startten de eerste experimenten in
Florida en Nieuw-Mexico.
Inmiddels zijn er ruim 45 van
dergelijke projecten bekend. Er
bestaan diverse vormen van
electronisch toezicht, te onderscheiden in actieve en passieve
systemen. Bij sommige (actieve)
systemen wordt gebruik gemaakt
van arm- of enkelbanden met
daarin miniatuurzendertjes die
voor een electronisch signaal
zorgen. Een ontvanger registreert
dat signaal en maakt het mogelijk
na te gaan of de betrokken
persoon zich op de afgesproken
tijd op de aangewezen plaats
(thuis of op het werk) bevindt. Bij
andere (passieve) systemen wordt
de betrokken persoon regelmatig
opgebeld, waarbij eveneens
electronisch wordt nagegaan of hij
daadwerkelijk ter plekke is en of
het zijn stem betreft. De auteur
wijst er op dat electronisch
toezicht een bedreiging kan
vormen van de individuele
vrijheden en kan leiden tot een
Gevangeniswezen
toename van de strafrechtelijke
26
controle, omdat meer verdachten
Landreville, P.
en veroordeelden onder intensief
Surveiller et prevenir; l'assignati- toezicht komen te staan dan
voorheen. De sociale controle kan
on a domicile sous surveillance
electronique.
er een verandering door ondergaan,
Deviance et societe, lie jrg., nr. omdat toezicht zich niet hoeft te
3, september 1987, blz. 251-269 beperken tot wetsovertreders,
(Zwi).
maar zich kan uitbreiden tot
mensen met andere vormen van
Onze opvattingen over priveleven
afwijkend gedrag. Ook zou het
en individuele vrijheid zijn in
kunnen leiden een minder beperkt
toenemende mate aan veranderingen onderhevig. Technologische gebruik van de vrijheidsbeneming
ontwikkelingen leiden tot intensie- binnen het geheel van sancties.
Met literatuuropgave.
ver toezicht. Te denken valt aan

Literatuuroverzicht

125

27
Maghan, D. and P. Ryan.
Correctional litigation, a resource
for creative jail management and
training.
International journal of offender
therapy and comparative
criminology, 31e jrg., nr. 2,
1987, blz. 111-123.
Dit artikel illustreert hoe het
aanhangig maken van slechte
gevangenistoestanden bij de
rechter ertoe bijdraagt dat gevangenisdirecties en ministeriele
beleidsmakers zich bewust worden
van het belang van een menswaardig gevangenisklimaat. In historisch perspectief behandelen de
auteurs hoe individuele klachten
ervoor hebben gezorgd dat er
richtlijnen zijn opgesteld over het
aantal gevangenen per gevangenis,
het niveau van de sanitaire en
medische voorzieningen, de
censurering van post enz. Ook
maken dergelijke klachten duidelijk
dat een zorgvuldige training van
gevangenispersoneel vereist is om
misstanden te voorkomen. Grote
zorgvuldigheid in de bejegening
van gedetineerden is niet alleen
belangrijk in gevangenissen, maar
ook in huizen van bewaring, die
voornamelijk worden bevolkt door
nog-niet-veroordeelden. Deze
categoric gedetineerden is immers
nog niet schuldig bevonden en
verdient dus een extra zorgvuldige
bejegening, aldus de auteurs. De
verdergaande privatisering van
huizen van bewaring met de
daaraan gekoppelde professionalisering geven de auteurs hoop dat
de bewaarders steeds beter zullen
zijn opgeleid en dat het leefklimaat
steeds menswaardiger wordt.
Met literatuuropgave.
28
Porporino, F., P.D. Doherty and
T. Sawatsky.
Characteristics of homicide
victims and victimizations in
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prisons: a Canadian historical
perspective.
International journal of offender
therapy and comparative
criminology, 31e
nr. 2,
1987, Hz. 125-136.
Er zijn gegevens die erop wijzen
dat men binnen de gevangenis
meer nog dan daarbuiten het
risico loopt om slachtoffer te
worden van een geweldsdelict. Dit
artikel bespreekt historische
ontwikkelingen in het aantal en de
kenmerken van moorden gepleegd
in Canadese gevangenissen.
Tussen 1967 en 1984 werden er in
totaal 84 moorden in de gevangenis
gepleegd. De archief-gegevens
over deze moordzaken werden
geanalyseerd, waarbij een vergelijking werd gemaakt tussen de 32
moorden van voor 1979 en de 52
moorden van ná 1979. Naast de te
constateren toename blijkt dat het
bij de moorden uit de laatste
periode steeds meer gaat om
wraak, gokschulden en conflicten
over drugshandel binnen de
gevangenis. Verder blijkt dat in de
eerste periode de slachtoffers
voornamelijk bestonden uit
sexuele delinquenten, terwij1 de
slachtoffers in de laatste periode
vooral (jonge) gevangenen met een
lange criminele carriere van
geweldsdelicten zijn. De auteurs
benadrukken het belang van
vervolg-onderzoek, om het
probleem uiteindelijk meer
beheersbaar te maken.
Met literatuuropgave.

Reclassering
29
Rosecrance, J.
A typology of presentence
probation investigators.
International journal of offender
therapy and comparative
criminology, 31e jrg., nr. 2,
1987, blz. 163-177.
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Op grond van eigen ervaringen als
voorlichtingsrapporteur en zestig
kwalitatieve interviews komt de
auteur tot een vijfdelige typologie
van voorlichtingsrapporteurs. Ten
eerste de 'team players', die zich
strikt aan de richtlijnen van de
eigen supervisor houden, gevoelig
zijn voor veranderende maatschappelijke opvattingen over strafrechttoepassing, en controverses
vermijden in hun aanbevelingen
aan de magistratuur. Ten tweede
de 'mossbacks', die hun voorlichtingstaak als een routineklus
opvatten, waar ze zo weinig
mogelijk tijd mee kwijt willen zijn,
en die zich ook strikt aan de
richtlijnen van de eigen supervisor
houden om problemen te vermijden. Ten derde de 'hardliners', die
ideologisch gemotiveerd zijn om
de maatschappij te beschermen
tegen criminelen, en die erop
gericht zijn een strenge aanpak
van de crimineel te bewerkstelligen.
Ten vierde de 'bleeding hart
liberals', die ideologisch gemotiveerd zijn om het bestaande
strafrechtsysteem aan te pakken,
en die erop gericht zijn de zwakkeren in de maatschappij te beschermen tegen onrechtvaardigheid. In
hun aanbevelingen bepleiten ze
vooral resocialisatie. Tenslotte de
'mavericks', die zich richten op
een rechtvaardige behandeling van
iedere individuele wetsovertreder.
In hun ogen verdient iedere
wetsovertreder een eigen benadering. De auteur constateert
vervolgens de ironie, dat de
'mavericks' weliswaar voldoen aan
het ideate profiel van een voorlichtingsrapporteur, maar dat hun
werkwijze niet erg gewaardeerd
wordt.
Met literatuuropgave.
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Psychiatrische zorg
30
Barneveld, P.D.
Observatie en rapportage pro
justitia in psychiatrische instellingen.
Delikt en delinkwent, 17e jrg.,
nr. 7, september 1987, blz.
678-688.
In het kader van het gerechtelijk
vooronderzoek kunnen voorlopig
gehechte verdachten klinisch-psychiatrisch worden onderzocht op
hun geestesvermogens. In de
afgelopen jaren vond ca. 75% van
deze klinische observaties plaats
in het Pieter Baan Centrum (PBC),
de observatiekliniek van het
gevangeniswezen, en geschiedde
25% door psychiatrische instellingen behorend tot de algemene
geestelijke gezondheidszorg. In dit
artikel worden enkele aspecten
betreffende de praktijk van de
klinische observatie en rapportage
besproken. Er blijken grote
variaties tussen inrichtingen te
bestaan in de jaarlijkse aantallen
verrichte observaties. Deze
variaties moeten volgens de auteur
vermoedelijk worden toegeschreven aan de intensiteit van het
contact tussen zowel de rechtercommissaris en de districtspsychiater, als tussen de districtspsychiater en de betreffende instelling.
Deze wisselvalligheden in het
aanbod gelden niet voor het PBC.
Hiervoor bestaan at sedert 1949
wachtlijsten voor opneming. Het
PBC lijkt in dit opzicht kwalitatief
en kwantitatief de markt van vraag
en aanbod te beheersen.
31
Jackson, H.F., S. Hope and C.
Glass.
Why are arsonists not violent
offenders?
International journal of offender
therapy and comparative
criminology, 51e jrg., nr. 2,
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1987, blz. 143-151.
Waarin verschillen brandstichters
van geweldsdelinquenten? In deze
studie wordt een vergelijking
gemaakt tussen 18 brandstichters,
18 geweldsdelinquenten en 18
verpleegkundigen (controlegroep),
allen afkomstig uit een zwaar
bewaakt psychiatrisch ziekenhuis
in Engeland. In demografisch
opzicht verschillen brandstichters
nauwelijks van geweldsdelinquenten. Ook op een aantal persoonlijkheidsschalen verschilden beide
groepen niet van elkaar, maar wel
van de controlegroep. Wel bleek
dat brandstichters minder interpersoonlijke aggressie vertoonden en
zichzelf minder assertief beschreven dan geweldsdelinquenten. De
auteurs suggereren dat brandstichters veel problemen ondervinden
bij de oplossing van interpersoonlijke conflicten, en hun woede op
bezittingen richten in plaats van
op mensen. Assertiviteitstraining
zou volgens de auteurs een
onderdeel moeten zijn van de
behandeling van brandstichters.
Met deze analyse proberen de
auteurs te benadrukken dat clinici
niet alleen op zoek zouden moeten
zijn naar factoren die deze mensen
aanzetten tot brandstichting, maar
ook naar factoren die hen beletten
hun woede op andere manieren te
uiten.
Met literatuuropgave.

32
Krott, E.
Kognitive Therapie — eine
moglichkeit kurzfristiger psychotherapeutischer Intervention im
Strafvollzug.
Zeitschrift für Strafvollzug und
Straffalligenhilfe, 36e jrg., nr. 5,
oktober 1987, blz. 279-281
(BRD).
Psychotherapie bedrijven in
Huizen van Bewaring is een
moeilijke zaak vanwege het snelle
verloop in het clientenbestand en
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de grote verscheidenheid aan
problematisch gedrag en persoonlijkheidsstoornissen. Naar aanleiding van deze situatie moet het
soon therapie volgens de auteur
aan drie voorwaarden voldoen: zij
moet toepasbaar zijn bij uiteenlopende stoornissen, de benodigde
tijd moet te overzien zijn en de
therapeutische vorderingen
moeten makkelijk kunnen worden
vastgesteld. Op grond hiervan
werd een kortdurende cognitieve
behandelingsmethode ontwikkeld
die is gebaseerd op twee stromingen: de zelfinstruktie en de
rationeel-emotieve therapie (RET).
Doel van deze methode is de
innerlijke dialoog die het problematische gedrag teweegbrengt,
onderhoudt of versterkt, te
vervangen door rationele ideal)
die het gedrag positief beInvloeden.
De behandeling omvat drie fasen:
een analyse van het gedrag en de
daarbij behorende innerlijke
dialoog (3 uur), vaststelling van de
samenhang tussen het gedrag en
de dialoog (2 uur) en verandering
van het gedrag door de toepassing
van een nieuwe, positievere,
verbalisatie (4 uur). De methode
wordt toegelicht aan de hand van
de behandeling van een depressieve
gedetineerde. Hij werd ook met
succes toegepast bij problemen
met een gebrek aan zelfvertrouwen,
angsttoestanden en overmatige
agressie. De auteur acht de
ontwikkelde methode zeer nuttig
voor detentiesituaties omdat hij
duidelijk gestruktureerd is, weinig
tijd kost en de effecten makkelijk
zijn te meten.
Met literatuuropgave.

33
Turco, R.M.
Psychiatric contributions to the
understanding of international
terrorism.
International journal of offender
therapy and comparative

Justitiole Verkenningen, jrg. 14, nr. 1.1988

criminology, 31ste jrg., nr. 2,
1987, blz. 153-161.
Terroristen kunnen psychiatrisch
gekarakteriseerd worden als
personen met een gebrekkige en
anti-sociale persoonlijkheidsontwikkeling, een overdreven behoefte
om zaken hoog op te spelen, met
paranoide trekken, en kampend
met innerlijke conflicten over
religie en homosexualiteit. Andere
auteurs daarentegen beschouwen
terroristen als psychisch gezonde
personen, die gemotiveerd worden
door politieke en ideologische
overwegingen. Het tweede deel
van het artikel bespreekt het
Stockholm-syndroom: de identificatie van gegijzelden met hun
gijzelnemers. Dit syndroom blijkt
vooral op te treden bij langdurige
gijzelingen, waarbij de terroristen
geen geweld gebruiken tegen hun
gevangenen. Het syndroom heeft
als positief gevolg dat de gegijzelden minder levensgevaar lopen.
Het heeft als negatief gevolg dat
de gegijzelden een obstakel
kunnen vormen bij een eventuele
gewelddadige bevrijding door de
politie en dat hun getuigenis voor
de rechter, na afloop, niet betrouwbaar is. Toch zouden onderhandelingen tijdens de gijzeling erop
gericht dienen te zijn tijd te
rekken, om het Stockholm-syndroom te laten ontstaan en de
terroristen tot inkeer te laten
komen. Een dergelijke strategie
stelt hoge eisen aan de kwaliteiten
van de onderhandelaars.
Met literatuuropgave.

Het tijdschrift voor de politie,
49e jrg., nr. 9, september 1987,
blz. 363-366.
Brigadiers en opperwachtmeesters
vormen in hun functie als leidinggevenden een belangrijke schakel
tussen de hogere leidinggevenden
en het operationele gedeelte van
de organisatie. De auteurs toetsen
de hypothese dat binnen een ploeg
of landgroep een voorkeur bestaat
voor relatie-gericht leiderschapsgedrag boven taakgericht leiderschapsgedrag. Ook toetsen zij de
hypothese dat bij het waarnemen
van afwijkend gedrag een taakgerichte brigadier of opperwachtmeester meer geneigd zal zijn tot
melden en forceren, terwijl een
relatie-gerichte leidinggevende
eerder oplost en compromissen
sluit. Aan het onderzoek hebben
189 brigadiers en opperwachtmeesters deelgenomen. De voorkeur
voor bovengenoemde leiderschapsstijlen werd gemeten met schaaltechnieken. De wijze waarop de
ondervraagden met afwijkend
gedrag omgaan werd afgeleid uit
hun respons op een lastige
situatie. Het bleek dat de ondervraagde politiefunctionarissen een
sterkere voorkeur hadden voor
relatie-gericht leiderschapsgedrag
dan voor taakgericht leiderschapsgedrag. Slechts 7 procent van de
relatie-gerichten zou afwijkend
gedrag melden, terwijl 43 procent
van de taakgerichten dit zou doen.
35
Goldsmith A. and S. Farson.
Complaints against the police in
Canada: a new approach.

The criminal law review,
september 1987, blz. 615-623
(GB).
34
M.C. Euwema, L. Koppelaar, A. Terwijl de politie haar onafhankelijkheid van andere overheidsinstelVrij e.a.
lingen tracht te benadrukken, heeft
Leidinggeven en omgaan met
afwijkend gedrag; een veldonder- maatschappelijke onrust de
aandacht gevestigd op klachtenprozoek binnen de politie-organisacedures en de voorzieningen voor
ties
Politie
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een onaffiankelijk onderzoek. In
feite zijn er twee aandachtspunten:
de onpartfidigheid van politie-onderzoek gericht tegen collega's en
de reacties van de politie op
wezenlijke klachten. De schrijvers
bespreken de voorzieningen die
tot stand kwamen bij het politiekorps van Toronto nay. de
klachtenwet uit 1984. Door deze
wet werd getracht een betere
balans te bereiken tussen het
gewenste continueren van politiconderzoek van klachten en het
gebrek aan vertrouwen bij het
publiek in de procedure. Er werd
een apart (politioneel) bureau
opgezet, dat zich alleen bezighoudt
met klachten. Er werden diverse
termijnen afgesproken, waarbinnen
onderzocht en gerapporteerd moet
worden. De 'public complaints
commissioner' is 66n van de
instanties waaraan gerapporteerd
dient te worden. In Groot-Brittannie wordt — hoewel de invoering in
Toronto niet zonder problemen is
verlopen en statistisch gezien
weinig resultaat heeft opgeleverd —
overwogen dit systeem eveneens in
te voeren.
Met literatuuropgave.

betrekking bij de politic werden
aangenomen. Een spectrum van
attituden t.a.v. de emotionele en
fysieke geschiktheid van vrouwen
voor het politiewerk bleek ten
grondslag te liggen aan het
integratiebeleid van het politiemanagement. Dit was van dien aard
dat vrouwen onvoldoende toegang
kregen tot hoge posities. De
auteur constateerde tevens een
allocatie van vrouwen naar de
minder drukke en minder onveilige
activiteiten. Zij signaleerde verder
dat de organisatietop niet beschikte
over duidelijke ondubbelzinnig
integratiebevorderende richtlijnen.
In opleiding en training van het
hogere politiemanagement maar
ook in specifiek op de vrouwelijke
agent gerichte cursussen moet de
gelijke kansen problematiek meer
aandacht ontvangen.
Met literatuuropgave.
37
Leeuwen, A. van en P.J. Prinsen.
Ajwilkende aanpak alcoholcontrole.

Algemeen politieblaft, I36e jrg.,
nr. 20, oktober 1987, blz.
459-464.
Traditionele alcoholcontroles zijn
voornamelijk repressief, dus
36
gericht op opsporing en bestraffing.
Jones, S.
De objectieve pakkans is echter
Making it work: some reflections
dermate klein dat gevreesd moet
on the sex discrimination act.
worden dat een dergelijke aanpak
The police journal, 60e jrg., nr.
4, oktober/december 1987, blz. , weinig effect sorteert. Het verhogen
van de subjectieve pakkans zou
294-302 (GB).
wenselijk zijn. Daartoe werd in
In opdracht van de Equal OpporWeert en Papendrecht geexperitunity Commission verrichte de
auteur onderzoek naar de werking menteerd met een strategic, die de
alcoholcontroles meer zichtbaar
van de Engelse antidiscriminatiemaar ook meer onvoorspelbaar
wetgeving wat betreft de positie
maakte. Het aantal controlelocaties
van vrouwen bij de politic. Zij
werd uitgebreid, per avond werd
onderzocht de wijze waarop
er frequent van locatie gewisseld,
politievrouwen werden gerecrude locatie werd gemarkeerd met
teerd, hun ontplooiings- en
promotiekansen en attituden t.a.v. opvallende borden, er werden
zoveel mogelijk blaas- of ademtests
integratie. Ondanks de wetgeving
afgenomen. ledere gecontroleerde
bleken het toch hoofdzakelijk
automobilist kreeg een informatiemannen te zijn die voor een
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ye folder, en aan iedere van rijden
onder invloed verdachte bestuurder
die een bloedproef moest ondergaan werd een persoonlijke brief
van de korpschef gezonden,
waarin de gevaren van rijden
onder invloed nogmaals onder de
aandacht werden gebracht. Op
grond van eigen observaties
concluderen de auteurs dat deze
preventieve aanpak effectief is.
Een wetenschappelijk veldexperiment is echter gewenst om
definitieve uitspraken hierover te
doen. Bij de evaluatie van de
nieuwe aanpak moet het uitvoerend
politiepersoneel nauw betrokken
worden.

naar buiten toe als onderling en
heeft moeite met kritiek. Reorganisatie wordt verder bemoeilijkt
door onder meer onduidelijkheid
over afbakening van taken,
onvoldoende loonprikkels, de
centrale regeling van bevoegdheden en de verregaande bureaucratic. De verontruste geluiden van
de politic overtuigen echter niet,
aldus de auteur. Bij andere
maatschappelijke sectoren zijn al
lang maatregelen met ernstiger
personele gevolgen en bijbehorende werkdruk genomen. Van de
overheid mag dan ook verlangd
worden, dat zij spoedig met een
duidelijk standpunt komt.

38
Tinnemans, W.
Meer politie voor minder geld.
Intermediair, 23e jrg., nr. 43,
oktober 1987, blz. 3-9.
In toenemende mate wordt er
kritiek uitgeoefend op de werkwijze
van de politie. Vooral i.v.m. de
beperkte middelen is modernise-,
ring van de bedrijfsvoering dan
ook dringend noodzakelijk,
waarbij men zich afvraagt in
hoeverre gevolgen als personeelsinkrimping de kwaliteit van het werk
kunnen aantasten. Onfangs
werden twee rapporten over het
functioneren van het politie-apparaat uitgebracht. De Werkgroep
Politiebudget kwam met voorstellen zoals het inzetten van meer
burgerpersoneel, vermindering van
het aantal meldkamers en het
afschaffen van verworven rechten
(bijv. lunchen en sporten in
diensttijd). De Universiteit Twente
wees in haar rapport op de
noodzaak om beleidsplannen te
maken, werktijden en de inconvenientenregeling te verbeteren,
oneigenlijke taken af te stoten e.d.
De voorstellen uit de rapporten
bleken bij de politie op grote
weerstanden te stuiten. De politic
vormt een gesloten wereld, zowel

39
Vast, A.B.
De officier van justitie, het
gemeentelijk beleid en alcoholpreventie; vechten tegen de
bierkaai?
Het tijdschrift voor de politic,
49e jrg., nr. 9, september 1987,
blz. 367-371.
De auteur bespreekt eerst de
relatie tussen officier van justitie
en gemeente. Basis voor het
driehoeksoverleg is het gezamenlijk
gezag van de burgemeester en de
officier van justitie over de politic.
In de sfeer van handhaving en
hulpverlening wordt de politic
regelmatig geconfronteerd met de
alcoholproblematiek. Zowel op
het eerstelijns praktijkniveau als in
de landelijke beleidsontwikkeling
wint de gedachte veld dat de door
alcohol veroorzaakte problemen
niet geIsoleerd vanuit de verschillende disciplines moeten worden
aangepakt, maar dat een meer
integrale en beleidsmatige aanpak
nodig en zinvol is. Wat preventie
betreft zou ook gedacht kunnen
worden aan een meer gecoOrdineerd beleid t.a.v. bijvoorbeeld de
drank- en horecawet, een gericht
beleid t.a.v. vergunningverlening,
afstemming van sluitingstijden van
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cafe's, en vestigingsplaatsen van
discotheken. Beleidsmakers
ontbreekt het vaak aan feiten,
gegevens m.b.t. het gebruik van
alcohol, maar ook aan een visie
wat betreft een structurele aanpak
Joist op dit terrein kunnen de
CAD's belangrijk initierend en
ondersteunend werk verrichten.

40
Vrij, A. en F.W. Winkel.

hiervan. Een positief effect was
een gunstige beeldvorming rond
het politie-apparaat. De resultaten
van dit onderzoek mogen volgens
de auteurs niet warden gegeneraliseerd naar misdaadverslaggeving
over ernstiger vormen van criminaliteit.
Met literatuuropgave.

41
Zoomer, O.J.

Politic, en pers; een onderzoek
Mishandelde vrouwen over de
naar positieve en negatieve
politie.
effecten van misdaadverslaggeTijdschrift voor criminologie,
ving.
29e jrg., nr. 5, september/oktober
Proces, 66e jrg., nr. 10, oktober
1987, blz. 129-147.
1987, blz. 280-287.
Al jarenlang wordt van de politie
Misdaadverslaggeving kan
meer serieuze aandacht gevraagd
negatieve effecten hebben op de
voor gevallen van vrouwenmishanontvangers van de berichtgeving,
deling. Om het huidige politie-opnl. verhoogde angst om zelf het
treden te kunnen beoordelen is in
slachtoffer te worden en een
1985 en 1986 een onderzoek
verhoogde inschatting van de kans ingesteld in een korps van de
slachtoffer te worden (subjectieve
gemeentepolitie. Het onderzoek
victimisatie). Uit eerder onderzoek bestond onder meer uit een
is gebleken dat twee factoren
analyse van dagrapporten en
hierop van invloed zijn: of het
recherchegegevens die betrekking
delikt waarvan verslag wordt
hadden op vrouwenmishandeling
gedaan al dan niet in de eigen
en op observaties van politie-optrewoonomgeving werd gepleegd en
den in dergelijke gevallen. Uit de
(het effect van) het optreden van
dagrapporten en rechercherapporde politic. Naar aanleiding
ten viel op te maken dat de politie
hiervan voerden de auteurs een
wel het nodige onderneemt bij
experiment uit bij 946 inwoners
melding van mishandeling, maar
van Den Helder, waarvan een deel dat het vooral ontbreekt aan een
een bericht kreeg over een inbraak beleidsmatige aanpak. In de loop
in Den Helder met een beschrijving van het onderzoek zijn ook 22
van het politie-optreden en een
mishandelde vrouwen geinterdeel niet. Onafhankelijke variabele viewd. Daarbij werd geinformeerd
was het al dan niet ontvangen van
naar de verwachtingen die men
dit bericht en athankelijke variabe- had toen men de politie beide, wat
len waren onrustgevoelens over
men van het politie-optreden
criminaliteit, de subjectieve
vond, en welke effecten dat
victimisatierisico's en de mening
optreden heeft gehad. Uit de
over het politie-optreden. Varianinterviews blijkt dat vooral
tie-analyses van de gegevens tonen behoefte bestaat aan begrip en een
aan dat misdaadverslaggeving
betrokken houding van de politie.
waarin melding worth gemaakt
De vraag of de politic harder moet
van de inrekening van de dader
optreden tegen de dader is in zijn
niet tot verhoogde angst of een
algemeenheid niet te beantwoorverhoogd victimisatie-risico leiden, den. Wel kan worden gesteld dat
maar misschien tot een verlaging
vrouwen niet alleen een beroep
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doen op begrip en emotionele
steun, maar ook op de autoriteit
en de bescherming van de politie.
Met literatuuropgave.

Drugs
42
Onstein, E.J.

Heroineverslavingscarrieres; hoe
is het beloop in de tijd? Heefi
therapie effect? Zijn er prognostisch gunstige factoren?
Tijdschrift voor psychiatrie, 29e
jrg., nr. 8, 1987, blz. 516-525.
In de meeste onderzoeken naar de
effectiviteit van behandeling van
heroineverslaafden ontbreekt een
langlopende follow-up. De auteur
vond uiteindelijk vijf onderzoeken
met een follow-up van tenminste
10 jaar en bespreekt de resultaten
daarvan. De onderzoeken vonden
plaats in: Amerika (Lexington
ziekenhuis, n =100, 1953), Londen
(14 Drug Dependence Clinics,
n =128, 1969), Lund te Zweden
(detoxificatiecentrum, n=36,
1971/72), Londen (Drug Dependence Clinic, n =60 , 1983) en
Londen (Drug Dependence Clinic,
n=83, 1971). De resultaten van de
vijf — niet goed vergelijkbare —
studies tonen een opmerkelijke
overeenkomst: tien jaar na
aanmelding bij de behandelinginstelling was ongeveer 40 procent
abstinent, 40 procent nog steeds
verslaafd en 15 procent overleden
t.g.v. de verslaving. In een aantal
studies bleken de volgende
kenmerken retrospectief samen te
hangen met een gunstig behandelingsresultaat: hogere opleiding,
betaald werk \foor de verslaving,
jonger en korter verslaafd bij de
aanmelding. In de Amerikaanse
studie werd vastgesteld dat een
gevangenisstraf van langer dan
negen maanden gevolgd door een
voorwaardelijke straf met frequent
reclasseringscontact in hoge mate
correleerde met een gunstig
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eindresultaat. Over het algemeen
bleek het soort behandeling er
weinig toe te doen. In een van de
Engelse studies werd geconstateerd
dat behandeling slechts een van de
factoren is en alleen tot succes
leidt als er tevens andere belangrijke veranderingen plaatsvinden
in het leven van de verslaafde.
Met literatuuropgave.
43
Young, T.J.

Illicit cocaine use in clinical
perspective.
International journal of offender
therapy and comparative
criminology, 31e jrg., nr. 2,
1987, blz. 179-187.
Het cocainegebruik neemt steeds
grotere vormen aan. Dit artikel
plaatst het cocalinegebruik in een
historisch, toxicologisch, en
therapeutisch perspectief. Om te
beginnen wordt een historische
schets gegeven, en wordt beschreven hoe cocaine steeds minder
voor medische doeleinden wordt
gebruikt maar steeds meer voor
`recreatieve' doeleinden als
stimulerend middel. Vervolgens
worden de farmacologische en
toxicologische eigenschappen van
cocaine besproken. De auteur
behandelt tevens de verschillende
manieren waarop men cocaine tot
zich neemt: door het te snuiven,
op te eten, te injecteren, te roken
en aan te brengen op de geslachtsorganen. Vanuit een diagnostisch
perspectief wordt vervolgens
aandacht besteed aan de symptomen van cocaine-gebruik. Tenslotte
wordt de problematiek van de
therapie geschetst: zowel chemoals psychotherapeutische methoden blijken ontoereikend om
mensen van hun verslaving af te
helpen. Een interdisciplinaire
aanpak lijkt vereist om op den
duur wel successen te kunnen
behalen.
Met literatuuropgave.
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verkenning.
Leiden/Den Haag, Sociologisch
instituut/WODC, Ministerie van
justitie, 1987.
Doctoraalscripie Sociologic.
Meisjes
Meisjes en jonge vrouwen; advies.
Den Haag, Emancipatieraad,
1987.
Meisjes
Meisjes en jonge vrouwen; analyse.
Den Haag, Emancipatieraad,
1987.
Oortmerssen, A. van.
Het gratierecht in beweging; een
onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in het gratierecht.
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1987.
Juridische reeks Vrije Universiteit,
5.
Rang, J.F.
'
Klacht van het Klachten- en
adviesburo politie-optreden Amsterdam en mr. Ke. van de Stichting
Advocatenkollektief AmsterdamNoord over de Burgemeester van
Amsterdam (gemeentepolitie) en de
Minister van Justitie (Openbaar
Ministerie).
's-Gravenhage, De Nationale
ombudsman, 1987.
Openbaar rapport.
Rimmelzwaan, M.W.A. en H.J. van
Houten.
Opsporing van milieudelicten; naar
versterking van de rol van de
politie.
's-Gravenhage, Alons en Partners,
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1987.
Handhaving milieuwetten, 22.
Ruller, S. van
Genade voor recht; gratieverlening
aan ter dood veroordeelden in
Nederland 1806-1870.
Amsterdam, De Bataafsche
Leeuw, 1987.
Veen, Th.W. van en G. van Essen.
Dagdetentie.

Boekwerken

Den Haag, Centrale raad van
advies voor het advies voor het
gevangeniswezen, de psychopatenzorg en de reclassering, 1987.
Advies.
Werkplan
Werkplan 1987/1988.
Assen, Reclassering Drenthe,
1987.
Wiarda, J.J.
Advies betreffende de verenigbaarheid van een eventueel in te voeren
identificatieplicht met internationale
en nationale bepalingen inzake
grondrechten, 1987.
Winkel, F.W.
Politie en voorkoming misdrijven;
effecten neveneffecten van voorlichting.
Amsterdam, Mens en recht, 1987.
Proefschri ft.
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De WODC-rappozten

Werff, C. van der en B. Docter
Alimentatie na scheiding

Om zo veel mogelijk belangheb- WODC 76
benden te informeren over de
Minderhoud, P. en R. Radema
onderzoekresultaten van het
Indirect onderscheid tussen
WODC worth een beperkte oplage migranten en autochtonen in de
WAO
van de rapporten kosteloos
WODC 77
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
Grapendaal, M.
binnen en buiten het Ministerie
In dynamisch evenwicht
van Justitie. Dit gebeurt aan de
WODC 78
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp van
In 1988 verscheen iot nu toe:
het rapport opgesteld wordt.
Junger-Tas, J., en M. Kruissink
Overige belangstellenden kunnen
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
de WODC-rapporten bestellen bij
WODC 79
de Staatsuitgeverij, afdeling
Verkoop, tel: 070-78 98 80. De
WODC-interimrapporten zijn
In de interimreeks van het
zolang de voorraad strekt gratis te
WODC verschenen in 1987 de
verkrijgen bij het WODC. De
volgende uitgaven:
(interim)rapporten van de CWOK Kruissink, M.
zijn (kosteloos) te verkrijgen bij het Halt, een alternatieve aanpak van
CWOK-secretariaat (070-70 62 07/ vandalisme
WODC/SEC
09).

Barendse-Hoornweg, E.
In 1987 zijn de volgende
WODC-rapporten in de officiele
reeks verschenen:

Jaarverslag kinderrechters

Cozijn, C.

Eindrapport experiment frauderegistratie

Opnieuw: De opvattingen van de
Nederlandse bevolking omtrent de
duur van alimentatie na echtscheiding

WODC 72

Rail, G.

Bol, E. en J. Ovenvater
Recidive van dienstverleners

Een inventarisatie van heling in
Nederland

WODC 73

Baerveldt, C.

Duyne, P.C. van

Hekman, E. en A. Klijn

School en delinquentie

Samen/Gescheiden

WODC/SEC

WODC 74

Grapendaal, M. en J. Overwater

Hesseling, R.

Een bestemmingsevaluatie van
gevangenis III in 's-Gravenhage

Kleine criminaliteit in Utrecht

WODC/SEC 75
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Cozijn, C.
De executie van de geldboete
Slothouwer, A. en J. van Emmerik
Prioriteitenbeleid en informatiebehoefie
Door het interne onderzoekteam
J&J van de CWOK werden in
1987 de volgende rapporten
uitgegeven:
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort
en I. Stolp
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen
J&J 9
Laan, P.H. van der
Leerprojecten onderzocht
J&J 10
Interimrapporten in 1987:
Vissers, J., en J. Piederiet
De residentiele carriere van
jongeren in de kinderbescherming.
Ooyen-Houben, M. van, en H. de
Kort
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, deel
Ooyen-Houben, M. van, en H. de
Kort
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, deel II
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort
en I. Stolp
Meer jonge kinderen in pleeggezinnen, -bijlagen
Ooyen-Houben, M. van, H. de Kort
en I. Stolp
Vier stappen in de richting van een
pleeggezin
Laan, P. H. van der
Verslag tweede informatiedag
leerprojecten en alternatieve
sancties
Interimrapporten in 1988 tot nu
toe:
Terlouw, G.J., E.A.I.M. van den
Berg en N. Mertens
Hometraining anno 1987
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Addendum JV7 1987
-

In het overzichtnummer van
onderzoek op justitieel terrein
(Justitiele Verkenningen 7-1987) is
onderzoek dat aan de Rijksuniversiteit Limburg plaatsvindt niet
vermeld. Een korte aanduiding
van de lopende onderzoeken bij de
vakgroep strafrecht en criminologie
van die universiteit volgt hieronder.
Het adres van de vakgroep is:
Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
Buitengerechtelijke afdoening van
strafzaken
mr. G. van de Biggelaar
Het afluisteren van telefoongesprekken t.b.v. justitie
mr. J. Klifman
Het functioneren van de advocaat in
strafzaken
mr. T. Spronken
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
van medici, toegespitst op het
vraagstuk van de euthanasie
mr. J. Woretshofer
Het verhoor van de verdachte in
strafzaken
mr. H. Lensing
Strafrechtelijke aspecten van
grensoverschrijdende milieucriminaliteit
mr. L. Hendriks
Getuigen in strafzaken
prof. mr. G. Mols
Doonverking in internationale
normen in het penitentiair recht
prof mr. G. Mols, i.s.m. mr. G. de
Jonge (Erasmus Universiteit) en mr.
D. Korff (Rijksuniversiteit Leiden)
Criminaliteit en urbanisatie
dr. G. van den Heuvel
Criminaliteitspreventieproject
Randwijck Maastricht
drs. J. Beckers
Ontwikkelingen in de criminaliteit
van Heerlen, 1965 tot heden
mr. M. Stijnen
De maakbaarheid van sociale
controle
drs. A. van Hoek
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The Dutch penal code, a translation
and glossary

mw. W. Rayar

Congressen
•

Criminologie

Met als algemeen thema 'Perspectives in Criminology: Challenges of Crime, and Strategies of
Action' wordt door de International Society of Criminology het
tiende internationale criminologiecongres georganiseerd. Vier
onderwerpen zullen op het
congres centraal staan: criminologie en de menswetenschappen;
geweld en criminele carrieres;
misdaad en machtsmisbruik;
betekenis en de crisis van het
penale model (m.n. vrijheidsbeneming). Ook andere terreinen zoals
politie-onderzoek, vrouwenstudies
in de criminologie en sociaal-historisch onderzoek naar criminaliteit en straffen zullen aan de orde
komen.
Datum:4 tot en met 9 september
1988
Pleats: Hamburg Messe und
Congress GmbH, Hamburg (BRD)
Inlichtingen: Congress Organisation, Postfach 302480, D-2000
Hamburg 36, Bondsrepubliek
Duitsland. Tel: (040) 35 69 22 42;
Tlx : 21 26 09 ; Telefax : 35 69 21 80
Kinderen van drugsverslaafde
ouders

Het Nederlands Instituut voor
Alcohol en Drugs (NIAD, veer 1
januari 1988 de FZA) organiseert
een driedaags internationaal
symposium waarop aandacht zal
worden geschonken aan de positie
van kinderen van drugsverslaafde
ouders en de hiermee samenhangende problematieken. Onder
andere zullen de volgende punten
op de agenda staan: basale zorg,
justitiele maatregelen, vrijwillige
hulpverlening, pleeggezinnen,
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onderzoekresultaten uit diverse
landen, prognoses en gewenst
beleid.
Datum: 12, 13 en 14 oktober 1988
Plaats:Nederlands congresgebouw
te Den Haag

Inlichtingen:Symposium-secretariaat, FZA, postbus 725, 3500 AS
Utrecht, t.a.v. mevr. M. Macville.
Tel: 030-34 13 00 tst. 229 (op
maandag, woensdag en vrijdag)
TBR

De Vrije Universiteit te Amsterdam organiseert een congres onder
de titel `vrijheid — onvrijheid: op
het grensvlak van strafrechtspleging en psychiatrie'. Aangezien op
korte termijn de wet TBS zal
worden ingevoerd heeft het
congres een actueel karakter. De
opening van het congres zal
geschieden door de Staatssecretaris
van Justitie, mevr. mr . J.V.N.M.
Korte-Van Hemel. Inleidingen
zullen worden gehouden door
prof. A. Soeteman, prof. T.M.
Schalken en prof. N.W. de Smit.
Verder zullen spreken mr. A.
Herstel en mr. J.H. Hubben. Het
congres wordt besloten met een
forum onder leiding van de
Amsterdamse procureur-generaal
mr. J. de Ruiter.
Datum: II maart 1988
Plaats:Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam
lnlichtingen:Schriftelijk bij mevr.
mr. drs. W.M.C. van den Berg,
juridische faculteit van de Vrije
Universiteit, vakgroep strafrecht
en forensische psychiatric, postbus
7161, 1007 MC Amsterdam
Becht en psychologie

De eerste Europese conferentie
over recht en psychologie kent
drie hoofdthema's: de psychodynamiek van rechtbankgedrag, de
psychologie van procederende
partijen en de psychologie van het
maken van juridische beslissingen.
Deze drie onderwerpen zullen
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zowel in plenaire als in parallelle
zittingen behandeld worden. Het
doel van de conferentie is een
brug te slaan tussen de velden
wetstheorie en psychologie van het
recht en de contacten tussen
Noord- en Zuideuropese wetenschapsbeoefenaren te bevorderen.
De plenaire sessies zullen onder
leiding staan van resp. C. Oddie,
'Circuit Judge', H.A. Groen,
procureur, en T. Koopmans,
rechter aan het Europese Hof in
Luxemburg. In de parallelle
zittingen zullen individuele
bijdragen van deelnemers op de
agenda staan. Het congres zal
worden afgesloten door J. Monahan, Professor of Law and
Psychology, University of Virginia,
School of Law. Deelnemers wordt
gevraagd voorstellen voor individuele bijdragen aan de drie thema's
en/of voor symposia in te zenden.
Datum: 23 tot en met 25 juni 1988
Plaats: Rijksuniversiteit Limburg,
rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3,
Maastricht
Inlichtingen: Dr. G. van den
Heuvel, rechtenfaculteit, postbus
616, 6200 MD Maastricht. Tel:
043-88 87 13

Lezingen
-

Agressie en geweld

Door het Studium Generale is
een serie lezingen georganiseerd,
waarin wordt ingegaan op gebruik
en beheersing van agressie en
geweld. De cyclus begint met een
cultuurhistorische inleiding,
waarna recente biologische en
sociaal-psychologische theorieen
aan bod komen. Ook zullen
verschijningsvormen en mogelijkheden tot beperking van geweld
behandeld worden. Van de serie
lezingen zijn de volgende nog bij
te wonen:
Ongewenste agressiviteit in de
huidige samenleving, door dr.
J.J.M. van Dijk, criminoloog,
directeur van het WODC, Ministerie van Justitie.
Datum: 22 februari 1988.
Stad en geweld, door drs. K.
Koch, politicologie, Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Datum: 1 maart 1988.
Terrorisme: geweld als communicatiestrategie, door dr. A.P.
Smid, Centrum voor Onderzoek
van Maatschappelijke Tegenstellingen, Politieke Wetenschappen,
Rijksuniversiteit Leiden.
Drugsbeleid
Datum: 8 maart 1988.
De vakgroep StrafrechtswetenOorlog rond de voetbalvelden,
schappen van de Katholieke
door dr. H.H. van der Brag,
Universiteit Brabant te Tilburg
communicatiewetenschappen,
organiseert in samenwerking met
Universiteit van Amsterdam.
het Max Planck Institut fur
Datum: 15 maart 1988.
Auslandisches und Internationales Tenslotte is er een forum over de
Strafrecht te Freiburg het congres beheersing van geweld met als
'Het Nederlands drugsbeleid in
voorzitter prof. dr. G.P. HoefnaWesteuropees perspectier. Vier
gels, criminologie, Erasmus
besloten studiedagen voor zestien Universiteit Rotterdam.
deskundigen uit veertien landen
Datum: 22 maart 1988.
gaan aan het congres vooraf.
Plaats: Centrale VoorzieningengeDatum: 3 juni 1988
bouw, Cleveringaplaats 1, Leiden,
Inlichtingen: Katholieke Universi- Zaal 011
teit Brabant, A. Franken, tel:
Tyd: 20.30 uur
013-66 24 02 of mevr. B. Kimman, Inlichtingen: Stadium Generale,
tel : 013-66 22 54
Kloksteeg 25, 2311 SK Leiden.
Tel: 071-27 72 99 (secretariaat)
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Rectificatie
In JV9 (Rechtshulp tussen
beheer en beheersing) is in het
artikel van A. Klijn op pagina 37
een verkeerd percentage vermeld.
De overheidsuitgaven voor
rechtsbijstand door advocaten in
het kader van de WROM komen
voor 82% terecht bij de onderste
zes inkomensdecielen, in plaats
van 93%. Dit verandert overigens
niets aan de strekking van het
betoog.
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.
de uitgever van deze uitgave, door
de rechthebbende(n) gemachtigd
namens hem (hen) op te treden,
niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd enof openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderzins,
hetgeen ook van toepassing is op
de gehele of gedeeltelijke bewerking. Het verlenen tot toestemming
tot publikatie in dit tijdschrift
houdt in:
1. dat de auteur de uitgever
machtigt om de door derden
verschuldigde vergoeding voor
kopieren conform artikel 17, lid 2,
Auteurswet 1912 en het KB van 20
juni 1974, Staatsblad 351 ex
artikel 16B 1912 te doen geldend
maken door en overeenkomstig de
statuten en reglementen van de
Stichting Reprorecht te Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex artikel
16 sub A ten vierde Auteurswet
1912 (bloemlezingen) geldend te
maken volgens dezelfde beginselen
als die van de Stichting Reprorecht.
Een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de
auteur.

