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Voorwoord 

Fraude is een containerbegrip waarvan de betekenis 
varieert met het specifieke type waarop de kortstondige 
aandacht is gericht. Een tiental jaren geleden werd het 
hoofdzakelijk geassocieerd met koppelbazen, 
vervolgens met grote 'affaires' als ABP en Slavenburg's 
Bank en daarna met vis. Inmiddels is er een kentering 
opgetreden in die zin dat 'fraude' in toenemende mate 
wordt ervaren als een sluipende ondermijning van de 
samenleving, die zich op verschillende manieren 
manifesteert. Steeds meer delicten worden met deze 
verzamelnaam benoemd: sociale zekerheids- en belas-
tingfraude, huursubsidiefraude, milieufraude, 
EG-fraude enzovoort. 

Daarbij komt dat fraude vaak wordt geassocieerd 
met ambtelijke en niet-ambtelijke vormen van 
corruptie, die weer in verband kunnen worden gebracht 
met de georganiseerde misdaad. Het onderscheid 
tussen fraude en corruptie is dan ook niet zo groot. Bij 
fraude bevoordeelt iemand alleen zichzelf, terwijl bij 
corruptie ook een derde in het spel is (zie het artikel van 
Huberts). In beide gevallen gaat het veelal om het 
onjuist of onvolledig verschaffen van informatie, dan 
wel om het misbruik maken van vertrouwen. 

In deze betekenis wordt in dit nummer van Justitiele 
Verkenningen aandacht besteed aan verschillende 
vormen van fraude. Daarbij is gestreefd naar het zo 
goed mogelijk in kaart brengen van de huidige stand 
van de kennis en inzichten op dit gebied. Zo presenteert 
G.H.J. Homburg in het eerste artikel de uitkomsten van 
een inventariserend onderzoek naar de activiteiten van 
potentiele slachtoffers op het terrein van de fraudebe-
strij ding en -preventie. Deze zijn afhankelijk van het 
type slachtoffer en de mate van complexiteit. 

Bij de bestrijding van fraude onderscheidt de auteur 
drie thema's: informatie, sturing en organisatie. 
Adequate informatie over de omvang van fraude is nog 
nauwelijks voorhanden, zodat het niet goed mogelijk is 
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prioriteiten te stellen en de strijd tegen fraude te coordi-
neren. Homburg pleit voor meer sturing in de vorm van 
richtlijnen en een betere taakverdeling tussen de straf-
rechtelijke en bestuurlijke aanpak. Voor dit laatste acht 
hij een omslag nodig in de inrichting en cultuur van de 
betrokken organisaties. In de bijlage bij zijn artikel 
geeft Homburg een bijzonder informatieve opsomming 
van vormen van fraude en van de bestaande of 
mogelijke middelen tot preventie ervan. 

Prof. M.G. van de Bunt doet verslag van een 
onderzoek naar het beleid dat bedrijven voeren om 
corruptie van werknemers te voorkomen. De strafbaar-
stelling van corruptie in 1967, het resuItaat van een 
eenmansactie, is actueel geworden nu de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie erop hebben aange-
drongen dat het bedrijfsleven zich weerbaarder opstelt 
tegen de corrumperende invloeden van de georgani-
seerde misdaad. Ook in het bedrijfsleven zelf wordt 
corruptie in toenemende mate gezien als zeer 
schadelijk. Uit het onderzoek onder 192 veiligheids-
functionarissen blijkt echter dat slechts een klein aantal 
bedrijven een actief anticorruptiebeleid voert. 

De auteur concludeert dat ter preventie van de 
omkoping van werknemers niet alleen duidelijke 
normen geformuleerd moeten zijn, maar dat vooral het 
top-management het goede voorbeeld zou moeten 
geven bij de naleving daarvan. Verder is hij van mening 
dat de overheid de handhaving van de norm boven het 
materiele gewin zou moeten stellen: 'Handhaving van 
de huidige situatie waarin de fiscale overheid steekpen-
ningen voor 100% aftrekbaar acht en slechts een 
beperkte fiscale aftrekbaarheid voor relatiegeschenken 
toestaat steekt vreemd af bij het recente beleidsplan om 
corruptie te weren.' 

L.W.J.C. Huberts doet verslag van een onderzoek 
naar bestuurlijke corruptie en fraude. Daartoe is een 
schriftelijke enquete gehouden onder 107 gemeentese-
cretarissen. Hieruit blijkt dat in Nederlandse 
gemeenten jaarlijks 102 gevallen van werkelijke of 
vermeende corruptie of fraude worden ontdekt. In 67% 
van deze gevallen zijn de respondenten overtuigd van 
de corruptie of fraude. Wanneer men deze gegevens 
extrapoleert over het gehele openbaar bestuur, dan 
zouden zich jaarlijks 247 gevallen van bestuurlijke 
corruptie of fraude voordoen. De auteur bepleit het 
expliciet en in het openbaar aan de orde stellen van wat 
wet en niet geoorloofd is voor ambtenaren en politici. 
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M.D. van Goudoever-Herbschleb geeft een uiteen-
zetting van haar onderzoek naar de betrokkenheid van 
het O.M. bij grote fraudezaken. Doel is een overzicht te 
geven van de handelingen die worden verricht bij de 
opsporing tot en met de afdoening van fraudezaken. 
Het belang hiervan is gelegen in de opsporing van 
structurele knelpunten. Onderzocht worden alle 
belangrijke fraudezaken die in 1987 en in 1990 werden 
ingeschreven bij de gerechtshoven. Het gaat om 23 
gevallen in elk jaar en meer dan 750 verdachtendos-
siers. Hiermee wordt een bestand opgebouwd dat het 
mogelijk maakt de zaken op een hoog abstractieniveau 
te vergelij ken. 

De beide laatste bijdragen zijn gewijd aan fraude in 
Europees verband. D. Ruimschotel behandelt de 
ontwikkeling van criteria voor de nationale rechtshand-
having met betrekking tot EG-fraude. Het probleem 
daarbij is dat de nationale staat wel verantwoordelijk is 
voor de naleving van de EG-wetgeving in dit verband, 
maar daarbij niet een direct eigenbelang heeft. In 
recente uitspraken heeft het Europese Hof van Justitie 
de rechtshandhavingsplichten van de lidstaten nader 
gespecificeerd. Deze moeten gelijk zijn aan die ten 
aanzien van de nationale regelgeving, en proportioneel 
en effectief zijn. Het meten van de werkelijke omvang 
van EG-fraude speelt bij deze criteria een doorslagge-
vende rol. De auteur meent dat de criteria goed zouden 
kunnen dienen als meetbare kwaliteitscriteria voor 
rechtshandhavingssystemen, zowel op nationaal als 
internationaal niveau. 

P.C. van Duyne constateert in zijn bijdrage dat 
misdaadondernemingen nog te vaak vanuit een 
nationaal gezichtspunt worden bestudeerd en 
aangepakt, terwijlzij aan het uitgroeien zijn tot 
bestendige handelsgemeenschappen verspreid over 
Europa. Verder wordt ten onrechte een onderscheid 
gemaakt tussen `zware' en `witteboorden'-misdadigers: 
de Euro-misdaadsyndicaten zijn weliswaar soms 
zijdelings betrokken bij de handel in verdovende 
middelen, maar ook en zelfs meer werkzaam op het 
gebied van georganiseerde BTW-fraudes en de fraudu-
leuze handel in minerale olie en consumenten-
elektronica. De auteur wijst op het gevaar van de 
verstrengeling van de onderwereld met de economie 
van de `bovenwereld'. In dat verband waarschuwt hij 
voor de `doorstokenheid van de `bovenwereld' zelr. 
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Bestrijding en preventie van 

fraude 

Informatie, organisatie, sturing 

drs. G.H.J. Homburg* 

Inleiding 

Een exacte definitie van fraude is moeilijk te geven. 
Intuitief is echter duidelijk dat het gaat om gedrag 
waarbij list, bedrog, misleiding en misbruik van 
vertrouwen een belangrijke rol spelen. 

Brants en Brants (1991) hebben er terecht op 
gewezen dat het moment, waarop dergelijk gedrag tot 
fraude wordt bestempeld, mede afhankelijk is van 
maatschappelijke omstandigheden. Aan klassieke 
vormen van fraude als valsheid in geschrifte, 
oplichting en omkoping is in de afgelopen jaren een 
hele reeks soorten van fraude toegevoegd. Sommige 
daarvan zijn nieuw, omdat zij het gevolg zijn van 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
die nieuwe fraudegevoelige situaties hebben 
gecreeerd. Daarbij valt te denken aan milieufraude, 
credit card-fraude en computerfraude. Andere 
strafbare feiten werden vroeger niet expliciet in 
termen van fraude aan de orde gesteld, maar worden 
dat nu wel. Een voorbeeld is merkenfraude, waarbij 
men immers met evenveel recht van een zuiver econo-
misch delict kan spreken. 

Fraude is in de afgelopen jaren steeds nadrukke-
lijker in de belangstelling komen te staan. Dat geldt 
zowel voor de grote fraudezaken (Slavenburg, ABP, 
Zegwaart) als voor kleinere, veel voorkomende 
fraudezaken, zoals belastingfraude en uitkerings-
fraude. 

Met de belangstelling voor fraude is ook de 
aandacht voor de handhaving van wet- en regelgeving 
gegroeid. Gezien de veelvormigheid van fraudede-
licten bestaat er echter geen goed overzicht van de 
fraudebestrijding. Om hierin meer inzicht te krijgen, 

* De auteur is als projectleider werkzaam bij Regioplan, 
Onderzoek, Advies, Informatie By. te Amsterdam. 
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is door Regioplan, in opdracht van het inmiddels 
opgeheven Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven 
(LBVM)' een inventariserend onderzoek uitgevoerd 
naar de activiteiten van verschillende relevante 
partijen op het gebied van de bestrijding en preventie 
van fraude. Gezien de doelstellingen van het LBVM 
was de stand van zaken ten aanzien van preventie een 
belangrijke invalshoek. 2  

In dit artikel worden enkele uitkomsten van dit 
onderzoek besproken. 3  Na een korte omschrijving van 
het begrip fraude en van de relevante partijen worden 
drie belangrijke, onderling samenhangende thema's 
nader uitgewerkt: informatie, sturing en organisatie. 
Met betrekking tot deze drie thema's zijn ontwikke-
lingen gaande, die samen moeten leiden tot een 
betere bestrijding van fraude. Daarbij gaat het om 
activiteiten van potentiele slachtoffers op het terrein 
van de fraudebestrijding en -preventie. Daarvoor is 
een goede taakverdeling nodig en een effectieve 
co6rdinatie. Aansluitend wordt ingegaan op de 
betekenis van informatie in relatie tot preventie en 
worden enkele preventiestrategieen onderscheiden. 

In een bijlage wordt een korte karakterisering 
gegeven van enkele vormen van fraude en van de 
wijze waarop hiertegen wordt opgetreden. 

Het begrip fraude 

De term fraude verwijst naar een veelvormig scala 
van delicten. Een gemeenschappelijk element is dat 
fraudeurs onjuiste of onvolledige informatie 
verschaffen aan slachtoffers of derden, waardoor deze 
financieel worden benadeeld. Een element van 
bedrog is daarbij van wezenlijk belang. 

Enkele voorbeelden zijn: 
- Een onjuiste opgave van het belastbaar inkomen 
(belastingfraude) of de woonsituatie (huursubsidie-
fraude, sociale zekerheidsfraude). 
- Onjuiste informatie over de identiteit van een 
persoon, bij voorbeeld door het gebruik van een 
vervalst paspoort (frauduleuze leningen). 
- Een foutieve opgave van de inhoud van een 
tankwagen (milieufraude) of een container met 
importgoederen (carrouselfraude, EG-fraude). 
- Het vermelden van een onjuiste hoeveelheid vis 
(visfraude). 
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- Het terugdraaien van de kilometerstand van een 
gebruikte auto (oplichting). 
- Het suggereren van een bepaald fabrikaat (merken-
fraude). 

De veelvormigheid van het verschijnsel geeft, zeker 
vanuit het perspectief van de handhaving, aanleiding 
tot de behoefte om fraude te categoriseren. Daartoe 
bestaan diverse invalshoeken, zoals de onder-
scheiding van fraude naar type (zie onder meer Mevis 
en Vegter, 1990) of omvang. 

Vanuit het perspectief van de handhaving zijn 
echter vooral indelingen naar slachtoffer en naar 
complexiteit, dan wel naar massaliteit relevant. Het 
onderscheid naar slachtoffers biedt aanknopings-
punten voor een antwoord op de vraag wie fraude 
moet bestrijden; het onderscheid naar individuele of 
structurele fraude verwijst naar verschillende 
methoden van handhaving. 

Slachtoffers van fraude kunnen zijn een supra-
nationale overheid (i.c. de Europese Gemeenschap), 
de nationale overheid, semi-overheidsinstellingen 
(zoals bedrijfsverenigingen), ondernemingen of 
individuen. Dit onderscheid is van betekenis, omdat 
overheden, als belangrijke potentiele slachtoffers van 
fraude, binnen een groot aantal departementen en 
afdelingen over een ambtelijk apparaat en een opspo-
ringsdienst beschikken. Voor een deel van de onder-
nemingen geldt overigens hetzelfde. Zo hebben de 
banken eigen veiligheidsdiensten en heeft het verzeke-
ringswezen een eigen informatiesysteem opgezet. De 
meeste andere ondernemingen en particulieren 
beschikken niet over dergelijke diensten en zijn veelal 
aangewezen op de politic voor hulp bij de bestrijding 
en preventie van fraude. Wat betreft tegen de EG 
gerichte fraude is de nationale overheid wel verant-
woordelijk voor de naleving van regels, terwijI zij zelf 
niet wordt benadeeld. Integendeel, EG-fraude kan 
macro-economisch gezien een positieve bijdrage 
leveren aan het nationaal inkomen. 

Het tweede relevante onderscheid is dat tussen 
individuele en structurele fraude of, anders gezegd, 
tussen grote, complexe fraudezaken en veel voorko-
mende fraudezaken. Bij individuele fraude gaat het 
om grote fraudezaken die door de Fraude-unit Arron-
dissementsparket Amsterdam wordt omschreven als 
`naar aard, omvang, modus operandi of categorieen 
van daders ingewikkelde vermogenscriminaliteit 
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- gepleegd door middel van rechtspersonen en/of 
waaraan een vorm van organisatie ten grondslag ligt; 
- met een aanzienlijk belang; 
- met in beginsel meerdere daders en meerdere 
benadeelden; 
- waarbij in beginsel (mede) gedacht wordt aan het 
handelen in strijd met de artikelen 225 (valsheid in 
geschrifte), 326 (oplichting), 326a (flessentrekkerij), 
340 (eenvoudige bankbreuk) en 341 (bedrieglijke 
bankbreuk) uit het Wetboek van Strafrecht alsmede 
fiscale delicten.' 

Daarnaast kunnen het witwassen van zwart geld, 
diverse economische delicten en ingewikkelder 
vormen van computer- en milieucriminaliteit onder 
de grote zaken worden geschaard. 

Bij structurele of veel voorkomende fraude moeten 
we denken aan strafbaar gestelde gedragingen die 
veel voorkomen, waarmee relatief kleine bedragen 
zijn gemoeid en die bij een eerste overtreding in het 
algemeen door de officier van justitie (OvJ) worden 
afgedaan, dan wel door de rechter worden bestraft 
met maximaal een geldboete en/of een voorwaar-
delijke vrijheidsstraf. Deze omschrijving is afgeleid 
van de definitie die de commissie Roethof heeft 
gegeven van veel voorkomende criminaliteit. Het 
element van hinderlijkheid of gevoelens van onvei-
ligheid bij de burgerij ontbreekt hier, omdat het bij 
fraude veel minder duidelijk aan de orde is. Het 
probleem zit eerder in het ondergraven van 
maatschappelijke solidariteit en het verslechteren van 
de publieke moraal ten aanzien van belastingen en 
uitkeringen. 

Grofweg kan worden gesteld dat structurele fraude 
moet worden bestreden door het ontwikkelen en 
toepassen van adequate en routinematige methoden 
van informatieverwerking door de slachtoffers ervan 
(overheden, semi-overheden, verzekeraars). Indivi-
duele fraude vereist veel eerder een uitgebreid en 
gericht onderzoek met inschakeling van deskun-
digheid van verschillende zijden. 

Bestrijding van fraude: organisaties 

Er zijn veel publieke en private organisaties die 
zich met een handhavingsbeleid ten aanzien van 
fraude bezighouden. De belangrijkste publieke 
organisaties zijn politic, bijzondere opsporings- 
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diensten van ministeries (BOD's), opsporingsdiensten 
bij semi-overheidsinstellingen (semi-BOD's)°, sociale 
recherche, recherchedienst betalingsverkeer en de 
Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). 

Bij private organisaties gaat het om instellingen als 
de beveiligingsdiensten van financiele instellingen en 
andere grote ondernemingen, particuliere recherche-
en informatiebureaus, Stichting Bevordering Cheque-
gebruik, Bureau Kredietregistratie (BKR) en Stichting 
Centraal Informatie Systeem (CIS) van in Nederland 
werkende verzekeringsmaatschappijen. 

Een overkoepelende rol speelt het Openbaar Minis-
terie (0.M.). De (fraude-)OvJ is een belangrijke parti-
cipant in de fraudebestrijding, met in aanleg grote 
invloed op de activiteiten van vooral de publieke 
organisaties. 

Bestrijding van fraude: karakterisering 

De prioriteitenlijst van de politie wordt bepaald 
door het antwoord op vragen als: Is er sprake van 
een sterke toename van een bepaalde vorm van crimi-
naliteit? Is er een duidelijk maatschappelijk effect? Is 
er grote schade? Ontstaat er grote onrust of zijn er 
(groeiende) onrust- of onveiligheidsgevoelens? 
Fraude scoort in het algemeen niet erg hoog op 
dergelijke criteria. De afweging verloopt vaak weinig 
inhoudelijk. Veelal spelen de recherchecapaciteit en 
de geschatte tijdsinvestering voor een onderzoek een 
belangrijke rot bij het al dan niet aanpakken van 
zaken. Deze factoren werken in het nadeel van 
fraudebestrijding. Het gaat bij de politie altijd om 
langdurige zaken, waarbij onzekerheid bestaat of de 
inzet van capaciteit voor een langere periode waarge-
maakt kan worden. 

Ook bij BOD's speelt het prioriteitenprobleem een 
rol. Het hangt van het takenpakket van een HOD af 
welke prioriteit fraudebestrijding krijgt. Bij BOD's die 
zich in hoofdzaak met fraudebestrijding bezighouden, 
zoals de afdeling Recherchezaken van VROM of de 
FIOD, is het evident dat fraudebestrijding prioriteit 
heeft. Bij BOD's met een breder takenpakket, zoals de 
Algemene Inspectiedienst (AID) of de Economische 
Controledienst (ECU), moet fraude concurreren met 
andere delicten. Hoewel de opsporingsdiensten van 
bedrijfsverenigingen zich uitsluitend met fraude 
bezighouden, wordt fraudebestrijding hier afgewogen 
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tegen andere taken van de bedrijfsvereniging, met 
name het verzorgen van uitkeringen. Er is terughou-
dendheid ten aanzien van een overmatige controle en 
mogelijke stigmatisering. 

De particuliere instellingen zijn moeilijker te karak-
teriseren. Hun taken zijn geent op de specifieke 
situatie bij de desbetreffende ondernemingen. 
Het terrein van de fraudebestrijding door politie, 
BOD's en particuliere instellingen overziend, dringt 
zich een beeld op van taakverdeling en verkaveling. 
Naarmate publieke en particuliere instellingen meer 
aandacht gingen besteden aan fraude in de eigen 
organisatie, kon de politie zich gedeeltelijk van het 
terrein terugtrekken (Beljaars en De la Combe, 1991). 

Naast verkaveling is er ook samenwerking, in het 
bijzonder bij complexe, individuele fraudezaken. 
BOD's werken daarbij samen met de politie, 
waardoor deskundigheid en personele capaciteit 
vergroot kunnen worden. De samenwerking lijkt 
positief beoordeeld te worden, ook at zijn er de 
nodige wrijvingen. Ook zijn er verschillende gezichts-
punten. Vooral de BOD's zien de politie hoofdza-
kelijk als een leverancier van faciliteiten (verhoor-
kamers, een hulp-OvJ, uitvoering van huiszoekingen). 
De eigen deskundigheid wordt veel groter geacht dan 
die van de politie.' 

Nadelen van verkaveling en taakverdeling liggen in 
het gevaar van versnippering van de fraudebe-
strijding, zowel op operationeel als op beleidsniveau. 
Er moeten daarom hoge eisen aan de coordinatie 
worden gesteld. Hiervoor is het O.M. de eerst aange-
wezen instantie. 

Bij de pogingen om in dit veld ordening aan te 
brengen en tot een zo effectief mogelijk handhavings-
beleid te komen, zijn drie factoren van eminent 
belang. Het gaat om informatie, sturing en organi-
satie. In het navolgende worden ze nader toegelicht. 

Informatie 

Wie fraude effectief wit bestrijden, moet een goed 
zicht hebben op de Traudemarke. Dit is een 
uitgangspunt van het 'pro-actieve' beleid, de 
tegenpool van het reactieve beleid. In het laatste 
geval wordt op signalen uit de maatschappij (bij 
voorbeeld aangiften) ad hoc gereageerd, terwijl in het 
eerste geval een goed beeld van criminaliteit centraal 
staat. Door verbetering van de informatiepositie en 
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een effectiever gebruik daarvan kan de fraudemarkt 
in beeld worden gebracht, waardoor meer structurele 
oplossingen kunnen warden aangedragen (Horn, 
1991). 

Zeker voor de politie geldt dat zij slechts kan 
beschikken over gebrekkige informatie. Er zijn weinig 
aangiften. Vooral bedrijven maken liever niet bekend 
dat ze door fraude benadeeld zijn uit angst hun solide 
naam te verliezen. Dit is vooral het geval bij 
financiele instellingen. Oak als de politie in het 
opsporingsonderzoek een vertrouwelijke aanpak 
garandeert, blijft het risico bestaan dat de zaak uitein-
delijk op de (openbare) rol van de rechtbank komt en 
er publiciteit volgt. 

Hoewel de BOD's op een beperkter en specifieker 
terrein actief zijn dan de politie, schort er oak bij hen 
het nodige aan de informatiepositie. Oak hier geldt 
dat veel fraudezaken niet boven water komen en dat 
men geen idee heeft van de werkelijke omvang van 
fraude. Schattingen zijn in het algemeen niet meer 
dan een slag in de lucht. Wel meent men in een 
aantal gevallen een redelijk zicht te hebben op risico-
groepen en risicofactoren, waarmee men bij opspo-
rings- en controle-activiteiten rekening kan houden. 
Zo wordt door de Belastingdienst in sommige 
branches vaker gecontroleerd dan in andere. Hieraan 
liggen branche- en doelgroepbeschrijvingen van de 
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ten 
grondslag. Bij veel andere BOD's ontbreken risico-
analyses en gaat men eerder op een zekere mate van 
intuitie af. 

Verschillende particuliere instellingen, zoals het 
BKR en het CIS, bestaan bij de gratie van het verza-
melen van informatie. Het is hier, met betrekking tot 
de fraudebestrijding, de bedoeling dat verdachte 
signalen uit de totale stroom aan informatie over 
financiele verplichtingen en claims warden gezeefd. 
De signalen warden aan de desbetreffende participe-
rende instellingen, zoals verzekeringsmaatschappijen, 
banken en andere kredietverleners, doorgegeven. Er 
is echter weinig terugkoppeling en daardoor is ondui-
delijk welk deel van de signalen daadwerkelijk op 
fraude betrekking heeft. Individuele ondernemingen 
zijn geneigd om dit soort informatie geheim te 
houden uit angst hun markt- en concurrentiepositie te 
schaden. 

Het huidige, gebrekkige inzicht in de fraudeproble-
matiek moet warden beschouwd als het grootste 
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probleem bij de fraudebestrijding. Op dit moment is 
het informatie-management verre van optimaal. Dit 
heeft tot gevolg dat er geen inzicht is in de aard en 
omvang van de diverse vormen van fraude en dat er 
geen goede keuzes gemaakt kunnen worden bij de 
fraudebestrijding. 

Er wordt wel gewerkt aan verbetering van de infor-
matiepositie. Bij de bestrijding van structurele fraude 
zijn de vergelijkingen van databestanden van 
overheidsinstellingen het meest in het oog springend. 
Gegevens van de ministeries van VROM (huursub-
sidie), de Informatiseringsbank (studietoelagen) en de 
gemeenten (sociale diensten) worden vergeleken met 
bestanden van de Belastingdienst. 

Er zijn ook andere initiatieven. Zo heeft in 
Dordrecht sinds het begin van de jaren tachtig het 
Fraude Recherche Informatie Center (FRIC) gefunc-
tioneerd. Een rechercheur van de gemeentepolitie en 
een rechercheur van de rijkspolitie, ondersteund door 
een administratieve kracht van de Belastingdienst, 
hielden zich daar full-time bezig met het verzamelen 
van informatie over (mogelijke) fraude. Er werd een 
grote hoeveelheid gegevens, rijp en groen, bijeen 
gebracht. Een begeleidingscommissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van BOD's, het O.M. en rijks- en 
gemeentepolitie maakte een voorselectie van zaken 
die nader bekeken moesten worden. Hieruit resul-
teerden altijd enkele grote zaken per jaar. 

Het FRIC is op het moment niet operationeel, 
omdat vooruitlopend op een nieuwe regionale politie-
structuur, de taken zijn overgenomen door de 
regionale Criminele Inlichtingen Dienst (CID). 
Omdat deze organisatie in haar werkwijze gebonden 
is aan het criterium van zware criminaliteit, is er een 
gat in de informatieverzameling gevallen. Samen met 
de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) 
en in overleg met de CID is er nu, speciaal voor 
lichtere vormen van fraude, een nieuw FRIC 
opgericht. 

De werkwijze in Dordrecht heeft model gestaan 
voor initiatieven elders. In de regio Rotterdam is een 
experiment begonnen ter verbetering van de infor-
matie-uitwisseling over fraude tussen politie en 
BOD's. De doelstellingen zijn: 
- verbetering van de kwaliteit van de fraudebe-
strijding; 
- meer informatie breder toegankelijk maken; 
- het afzonderlijk belang van politie en BOD's onder- 
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geschikt maken aan een algemeen belang; 
- meer zicht krijgen op fraude-activiteiten; 
- trends binnen sectoren (bij voorbeeld de horeca) 
snel op het spoor komen. 

Het experiment heeft mede tot doel om de priori-
teitstelling bij fraudezaken minder te laten afhangen 
van het geval. Er kunnen beter knelpunten worden 
aangegeven en verbanden worden gesignaleerd. Een 
beter zicht op de materie betekent dat er betere 
keuzes kunnen worden gemaakt. Het wordt onaccep-
tabel geacht dat ad hoc-keuzes worden gemaakt, die 
zulke grote consequenties hebben voor de inzet van 
capaciteit. 

Gezien het aandachtsveld van de BOD's (tegen de 
overheid gerichte fraude) houdt het informatie-
experiment in, dat het zwaartepunt van de informatie 
bij belasting-, subsidie- en premiefraude ligt. Andere 
vormen van fraude, die zich geheel binnen de particu-
liere sector afspelen, blijven daardoor wellicht onder-
belicht. 

Dergelijke informatie-experimenten worden van 
verschillende zijden aandachtig gevolgd, omdat ze de 
voorwaarden kunnen creeren voor een pro-actief 
beleid. Aangezien er op dit moment zeer duidelijk 
sprake is van een reactief beleid, zou dat voor de 
fraudebestrijding een grote ommezwaai betekenen. 
Het succes van het experiment zal mede worden 
bepaald door de mogelijkheden van analyse van de 
verzamelde informatie. 

Sturing 

Informatieverzameling moet in dienst staan van een 
meer effectieve handhaving. Daarbij is duidelijk 
sprake van een schaarsteprobleem. Lang niet alle 
binnenkomende zaken kunnen worden behandeld, 
althans niet strafrechtelijk. In sommige sectoren van 
veel voorkomende fraude worden gigantische 
aantallen zaken gegenereerd (bij voorbeeld als gevolg 
van de bestandsvergelijking van sociale diensten en 
de Belastingdienst). Dat leidt tot het stellen van 
prioriteiten en richtlijnen of, in het algemeen, tot de 
noodzaak van sturing. Die noodzaak is niet overal 
even groot: in sommige arrondissementen kunnen 
fraude-officieren vrijwel alle zaken afhandelen die ze 
voorgelegd krijgen. In veel andere arrondissementen 
bestaat echter een grootschaligheidsprobleem dat 
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ertoe leidt dat zaken die door opsporingsdiensten zijn 
afgehandeld, bij het O.M. op de plank terecht komen. 

Dit is onbevredigend vanuit het macro-perspectief 
van de rechtsstaat, maar ook vanuit het organisato-
rische perspectief van de kwaliteitsbeheersing, 
waarbij het er om gaat de juiste prioriteiten te stellen, 
de goede opsporingstechnische aanpak te kiezen en 
er het goede administratieve of strafrechtelijke 
vervolg aan te geven. 

Een eerste oplossing, die al geruime tijd wordt 
gehanteerd, is het opstellen van richtlijnen met 
betrekking tot de omvang van zaken die voor een 
strafrechtelijke aanpak in aanmerking komen. Zo 
wordt bij (ondernemers-) belastingfraude een grens 
van f 50.000,- aangehouden. Beneden dat bedrag 
wordt de zaak administratief afgedaan; daarboven is 
het in principe een strafrechtelijke zaak. In de 
praktijk kan hieraan niet de hand worden gehouden 
en ligt de grens vaak veel hoger. Ook bij prestatie-
fraude in de sociale zekerheid worden grenzen gehan-
teerd, die centraal zijn vastgesteld, maar in de 
praktijk regionaal gedifferentieerd worden uitgevoerd. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over het beleid 
van het O.M. wordt de roep om richtlijnen vanuit de 
andere BOD's steeds sterker. Men heeft er duidelijk 
behoefte aan te weten welke zaken men zelf admini-
stratief kan afhandelen en welke in principe een straf-
rechtelijke aanpak behoeven. De discussie strekt zich 
ook uit tot de particuliere sector. Zo wordt met de 
verzekeringsbranche gepraat over richtlijnen voor het 
aangiftebeleid bij verzekeringsfraude. 

Dergelijke richtlijnen alleen kunnen niet voldoende 
worden geacht om het schaarsteprobleem van het 
O.M. op te lossen. Op verschillende plaatsen zoekt 
men naar manieren om meer sturing aan te brengen 
in de fraudebestrij ding vanuit het besef van een 
beperkte capaciteit. 

In Amsterdam zoekt men een mogelijkheid vanuit 
een systeem van inputsturing door budgettering. 
Uitgaande van de (te grote) input aan zaken, die in 
het voorafgaande jaar door de verschillende opspo-
ringsdiensten is geleverd, is voor elke dienst een 
bepaald percentage als budget vastgesteld. Voor 
zaken die binnen het budget vallen, garandeert de 
fraude-unit een kwalitatief goede begeleiding; zaken 
boven het budget gaan op de plank. Met dit systeem 
wordt beoogd te voorkomen dat capaciteit bij opspo-
ringsdiensten wordt verspild aan zaken die toch niet 
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voor de rechter komen. Bovendien zou het stimu-
lerend werken, omdat men weet dat men binnen het 
budget altijd op adequate begeleiding kan rekenen. 

Nu de eerste fase van de budgettering achter de rug 
is, wordt getracht meer inhoud te geven aan het 
stellen van prioriteiten, zodat de budgetten ook 
gevuld worden met de belangrijkste zaken. Dat blijkt 
een groot probleem te zijn. Er is onvoldoende zicht 
op de fraudemarkt. Men weet niet wat het potentieel 
aan zaken is. De opsporingsdiensten, bij voorbeeld, 
kennen dat potentieel op hun gebied niet, omdat ze 
niet weten welke signalen ze niet krijgen. Informatie-
stromen vanuit het administratieve apparaat naar de 
opsporingsdiensten (en vervolgens eventueel naar het 
0.M.) verlopen zeer moeizaam. Dit komt mede door 
het ontbreken van duidelijk te hanteren richtlijnen op 
het uitvoerende administratieve niveau. 

In Rotterdam is een andere aanpak gekozen, die al 
hiervoor ter sprake is gekomen. De basis voor de 
sturing wordt niet in eerste instantie gezocht in 
budgettering, maar in informatieverzameling. Het 
daarmee verkregen inzicht in de fraudemarkt moet de 
basis vormen voor het stellen van prioriteiten en het 
sturen van de fraudebestrijding. De uitkomsten van 
dit experiment worden overigens met wisselende 
verwachtingen tegemoet gezien. 

Een consequentie van beide methoden, maar ook 
van de huidige praktijk, is natuurlijk dat er zaken niet 
door het O.M. in behandeling worden genomen. De 
bedoeling is dat de gemaakte keuzes beter kunnen 
worden verantwoord. Met de zaken die niet (meer) bij 
het O.M. terechtkomen, moet natuurlijk wel iets 
gebeuren, zij het niet in eerste instantie strafrechtelijk. 
Er zal meer administratief- of civielrechtelijk moeten 
worden afgehandeld. Dat betekent dat de aandacht 
voor fraudebestrijding bij de betreffende organisaties 
groter moet worden. Justitie zal moeten samenwerken 
met de diverse geledingen binnen ministeries, andere 
(semi-)overheidsinstellingen en particuliere instel-
lingen om hiertoe beleid te ontwikkelen. 

In dit verband moet gewezen worden op drie 
experimenten die begin 1993 van start gaan in de 
arrondissementen Leeuwarden, Breda en Dordrecht. 
Het gaat hier om samenwerkingsverbanden van het 
0.M., de gemeentelijke sociale diensten, de bedrijfs-
verenigingen en de Sociale Verzekeringsbank (SVb). 
Het doel van de experimenten is om aan alle binnen 
de deelnemende instellingen gegenereerde fraudesig- 
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nalen een adequaat vervolg te geven in admini-
stratief- of strafrechtelijke zin. Het moet duidelijker 
worden wat er met fraudesignalen gebeurt en het 
moet minder vaak voorkomen dat er niets mee 
gebeurt. Met de experimenten moet het nu ondoor-
zichtige beeld van de omvang en verwerking van 
fraudesignalen helderder worden. 6  

Organisatie 

Als aan een betere taakverdeling tussen de straf-
rechtelijke en een bestuurlijke aanpak van fraude 
wordt gewerkt, zullen slachtoffers van fraude 
effectieve methoden moeten ontwikkelen voor het 
signaleren en, vooral, afhandelen van fraude. Het op 
een andere, niet strafrechtelijke manier afhandelen, 
komt neer op het zoeken naar een civielrechtelijke of 
administratieve sancties. In de praktijk gebeurt dit al, 
waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de admini-
stratieve boete (die soms veel hoger kan zijn dan een 
boete, opgelegd door de strafrechter). Ook is een 
civiele procedure tussen twee (markt-)partijen 
mogelijk, waarbij in het algemeen de vergoeding van 
de ontstane schade de inzet is. In Recht in beweging 
wordt als uitgangspunt gekozen dat `een keuze voor 
het strafrecht (....) in het algemeen slechts te recht-
vaardigen (valt), indien aannemelijk wordt gemaakt 
dat privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en tucht-
rechtelijke oplossingen te kort schieten.' Dit 
uitgangspunt legt een grotere verantwoordelijkheid 
voor fraudebestrijding bij marktpartijen en bureaucra-
tische organisaties. 

In dit opzicht valt veel te verbeteren. Dat geldt 
vooral voor de inrichting en de cultuur van de organi-
saties, zoals onder andere blijkt uit de rapportage van 
de Sociale Verzekeringsraad (SVr) over de aanpak 
van sociale verzekeringsfraude (Beijers en De la 
Combe, 1991). Opvattingen over dienstverlening of 
marktpositie kunnen zo dominant zijn, dat ze fraude-
bestrijding en -preventie naar een marginale plaats 
drukken en de effectiviteit ervan sterk verminderen. 
Dit geldt voor een aantal bedrijfsverenigingen en 
gemeentelijke sociale diensten, maar bij voorbeeld 
ook voor de verzekeringswereld. 

Een eerste taak op het gebied van het verbeteren 
van fraudebestrijding en fraudepreventie ligt dan ook 
niet zozeer in het bedenken van allerlei concrete 
maatregelen, maar veeleer in het beinvloeden van de 
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organisatiecultuur. Dat wil niet zeggen dat de hele 
organisatie in het teken van de fraudebestrijding moet 
komen te staan, maar wel dat het voorkomen van 
fraude een serieus onderwerp is dat de nodige 
aandacht verdient in het functioneren van de organi-
satie. Bij gemeentelijke sociale diensten is in dit 
opzicht in de afgelopen jaren het nodige veranderd. 
Bij de SVb zien we dat recente signalen over fraude 
met kinderbijslag nu aanleiding zijn om nauwer 
contact met de politie te onderhouden. 7  

Het beinvloeden van de organisatiecultuur is niet 
altijd gemakkelijk. Op management- en bestuurlijk 
niveau kunnen er diverse belangen in het geding zijn, 
bij voorbeeld waar belangengroepen (werkgevers- en 
werknemersorganisaties, ondernemingen) in besturen 
vertegenwoordigd zijn of waar men vreest voor 
verslechtering van de markt- eq. concurrentiepositie. 
Verder is ook van belang dat uitvoerende 
medewerkers zich bij het beleid betrokken voelen en 
adequate middelen krijgen om met door hen 
vermoede fraude om te gaan. Hier zijn patronen van 
bureaucratische aard in het geding, die doorbroken 
moeten worden. Opleidingen of cursussen zijn niet 
voldoende. 

De organisatie moet daartoe geequipeerd zijn in 
termen van de verhouding tussen management, 
opsporingsdiensten en uitvoerende afdelingen, in het 
bijzonder met betrekking tot de uitwisseling en het 
gebruik van informatie. Signalen over mogelijke 
fraude moeten worden gebruikt voor het aanpassen 
van regelgeving en administratieve procedures. In die 
zin verdient het aanbeveling wanneer opsporings- en 
controle-onderzoeken altijd gepaard gaan met een 
bestuurlijk onderzoek, dat specifiek gericht is op de 
regelgeving. 

Plannen van de minister van Justitie voor een 
toetsing van toekomstige wet- en regelgeving op 
handhaafbaarheid en het toevoegen van een plan van 
uitvoering aan wetsvoorstellen, zoals neergelegd in 
Recht in beweging, sporen hiermee. Het voorgaande 
duidt er wel op, dat het er niet alleen om gaat te 
bezien of een regeling voldoende fraudebestendig of 
controleerbaar is, maar ook of de uitvoeringsorgani-
satie voldoende toegerust is voor de controle en de 
terugkoppeling naar verdere preventie. Hiervoor 
zouden waarborgen ingebouwd moeten worden, bij 
voorbeeld door het verplicht stellen van bestuurlijke 
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rapportages naar aanleiding van (series) fraude-
onderzoeken. 

Preventie en informatie 

Hierboven is fraude omschreven als het bedrieglijk 
verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie 
aan slachtoffers of derden, waardoor deze financieel 
worden benadeeld. Het zal duidelijk zijn dat fraude, 
in deze omschrijving, steeds vaker wordt gepleegd of 
waargenomen. Informatie speelt immers een steeds 
belangrijker rol in onze samenleving, zodat zij ook 
steeds vaker onjuist of onvolledig kan worden 
verstrekt. 

In de uitgedijde verzorgingsstaat voltrekt communi-
catie tussen overheid en burgers zich in de vorm van 
een massaal verkeer van informatie over inkomens, 
woonsituatie, huishoudenssamenstelling enzovoort. 
De informatiestroom wordt vergroot door de 
complexe regelgeving. 

Relaties in het economische verkeer laten zich ook 
steeds meer beschrijven in termen van informatie-
uitwisseling. Waar voorheen vooral met geld werd 
betaald, zien we nu een groeiend aandeel van 
cheques en credit cards. Dit zijn bij uitstek financiele 
media waarbij informatie-uitwisseling noodzakelijk is. 
De massaliteit van transacties en claims leidt tot een 
verschuiving van communicatie naar gegevensuitwis-
seling. 

De steeds verdergaande internationalisering van de 
economie en de Europese integratie leiden tot 
omvangrijke goederentransporten met een complexe 
en gedifferentieerde tariefstructuur. Omdat fysieke 
afhandeling van formaliteiten de logistieke activi-
teiten ernstig zou belemmeren, wordt ook hierbij 
veelvuldig gebruik gemaakt van controle en afhan-
deling door middel van informatie-uitwisseling. 
De toegenomen aandacht voor het milieu, in het 
bijzonder de afvalproblematiek, leidt eveneens tot 
omvangrijke goederenstromen, waarbij grote 
financiele belangen in het geding zijn en waarbij 
fysieke controle voor een belangrijk deel wordt 
vervangen door informatie-uitwisseling. Een milieu-
delict (bij voorbeeld illegaal storten) kan dan al snel 
milieufraude (illegale stort, gedekt door valse 
papieren) worden. 

Als we fraude in termen van manipulatie van infor- 
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matie zien, is duidelijk dat de bestrijding en vooral de 
preventie van fraude eveneens in termen van infor-
matie moeten worden gezien. Potentiele slachtoffers 
moeten informatie verifieren, zowel ter bestrijding als 
ter voorkoming van fraude. Dit lijkt een voor de hand 
liggend uitgangspunt, maar dat is het niet. Het grote 
probleem is dat verificatie geld kost, inbreuk kan 
maken op de privacy van personen, de marktpositie 
kan schaden, economische en logistieke processen 
bemoeilijkt en soms hoge eisen stelt aan de 
handhaving van procedures. 

Enkele voorbeelden: 
- Bij betalingen met credit cards wordt slechts in een 
deel van de gevallen telefonisch autorisatie gevraagd. 
Elke detailhandelaar heeft een eigen bestedingslimiet. 
Hierdoor is misbruik mogelijk. Volledige autorisatie 
wordt te duur geacht. 
- In de sfeer van de sociale zekerheid en overheids-
subsidies is lange tijd uitgegaan van een tamelijk 
groot vertrouwen in de juistheid van informatie die 
door burgers werd verstrekt. Nadere controle werd 
niet in het belang van de organisatie geacht. 
- Een verzekeraar die alle claims daadwerkelijk 
scherp controleert, maakt zich wellicht impopulair bij 
potentiele klanten en schaadt daardoor zijn marktpo-
sitie. 
- Elke stiptheidsactie van de douane, waarbij 
daadwerkelijk gecontroleerd wordt of de lading van 
vrachtauto's en containers klopt met de begeleidende 
documenten, zorgt ogenblikkelijk voor dagenlange 
wachttijden en grote logistieke problemen. 

Omdat dit soort problemen zich zal blijven 
voordoen, moet, in het bijzonder bij de structurele 
fraude, naar risicogroepen en risicofactoren worden 
gezocht, waardoor verificatie geconcentreerd kan 
worden op de juiste categorieen potentiele daders. 
Zoals gezegd, wordt hieraan gewerkt. Opnieuw enkele 
voorbeelden: 
- In de sociale zekerheid worden gegevensbestanden 
gekoppeld. 
- Er worden containervolgsystemen ontwikkeld, die 
meer inzicht moeten bieden in de herkomst en routes 
van containers. Daardoor kan EG-fraude wellicht 
beter worden bestreden. 
- Er wordt gewerkt aan informatiesystemen met 
betrekking tot de produktie van chemisch afval, 
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waardoor risicogroepen bij milieufraude kunnen 
worden geidentificeerd. 
- De Belastingdienst werkt reeds met regelmatig 
geactualiseerde branchebeschrijvingen. 

In alle gevallen geldt echter dat een verbeterde 
informatiepositie alleen vruchten kan afwerpen als de 
potentiate slachtoffers er ook werkelijk wat mee doen. 
Tot nu toe wordt er nog te zwaar geleund op een 
afschrikkingseffect van repressie, terwijl preventie te 
weinig ontwikkeld is. Er zijn veetal nog geen 
adequate procedures voor de verificatie van infor-
matie ontwikkeld. Waar wel procedures zijn, worden 
ze niet altijd optimaal toegepast. Een beter beheer 
van de bestaande informatie binnen instellingen kan 
al een grote verbetering op het terrein van de fraude-
bestrijding bewerkstelligen. 

Rekening houdend met het voorgaande kunnen de 
volgende instrumenten of strategieen voor preventie 
van fraude ingezet worden: 
- Voorlichting. 
- Repressie (opsporing, vervolging, afroming van 
revenuen). 
- Beveiliging van documenten (rijbewijzen, 
paspoorten, cheques, credit cards). 
- Preventieve controle. 
- Verandering, verscherpte naleving of aanscherping 
van procedures. 
- Aanpassing (c.q. vereenvoudiging) van wet- en 
regelgeving. 

De laatstgenoemde mogelijkheden zijn het meest 
fundamenteel van aard. Vooral de verandering van 
wetten en regels zorgt ervoor dat bepaalde vormen 
van fraude per definitie niet meer kunnen voorkomen. 
De zes onderscheiden fraude-preventiestrategieen 
kunnen in verband worden gebracht met de 
betrokken partijen. Daaruit volgt een taakverdeling 
voor uitvoering en advisering (tabel 1). Specifiek voor 
politie en justitie geldt bovendien dat zij moeten 
stimuleren dat ieder van de betrokken partijen de 
taken op het gebied van de preventie serieus neemt 
en daadwerkelijk uitvoert. 
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Tabel 1: Partijen en preventiestrategieen 

Voorlichting 

Rep ressie 

Beveiliging documenten 

Preventieve controie 

Verbetering procedures 

Verbetering wet- en 
regelgeving 

x: uitvoerende taak 
*: adviserende taak 

Noten 

Politie B.O.D.-en 	O.M. 	Bedrijfs- 	Overheid 
!even 

X 

X 

X "  

Het LBVM is per 1 januari 1993 
opgeheven. 

Het onderzoek is uitgevoerd 
door middel van gesprekken met 
ruim dertig informanten. De 
gesprekken vonden eind 1991 en 
begin 1992 plaats. 
' Over het onderzoek is gerappor-
teerd in Fraudebestrijding en 
fraudepreventie, taakverdeling en 
verkaveling . Het rapport is in 
beperkte oplage uitgegeven door 
het Landelijk Bureau Voorkoming 
Misdrijven. 
4  In het vervolg zullen de BOD's 
en de semi-BOD's gemakshalve 
beide worden aangeduid met de 
term BOD's. 

Een uitzondering vormen de 
afdelingen fraudebestrijding bij de 
politiekorpsen in de grootste 
gemeenten. Door specialisatie 
heeft men bier wel een grote 
deskundigheid opgebouwd. Bij de 
kleinere korpsen valt fraudebe-
strijding onder de tactische 
recherche, die daarnaast allerlei 
andere zaken moet behandelen. 
6  De experimenten worden 
gedvalueerd door Regioplan. 
7  De SVb heeft geen eigen opspo-
ringsapparaat. Tot voor kort ging 

x* 

x* 

X 

men er vanuit dat fraude binnen 
het taakgebied van de SVb niet of 
nauwelijks voorkwam. 
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Bijlage 

Enkele vormen van fraude 

Huursubsidiefraude 

Jaarlijks ontvangen bijna een miljoen huishoudens 
individuele huursubsidie. Daarmee is een bedrag van 
1,8 miljard gulden gemoeid. De opgegeven inkomens-
gegevens worden met behulp van het sociaal-fiscaal 
nummer vergeleken met de gegevens van de Belas-
tingdienst, de huishoudenssituatie wordt nagetrokken 
bij de woongemeente. Op dit moment wordt ongeveer 
twee derde van de aanvragen gecontroleerd. Dat leidt 
tot 50.000 terugvorderingen voor een totaalbedrag 
van 50 miljoen gulden. Het is de bedoeling dat in de 
toekomst alle aanvragen administratief worden 
gecontroleerd. Begin 1991 is overgeschakeld van 
systematische controle achteraf naar controle vooraf. 
Dat betekent dat er minder vaak teruggevorderd zal 
hoeven worden. Er is meer aandacht voor fraude 
gekomen, zowel vanuit de discussie over misbruik en 
oneigenlijk gebruik van overheidsgeld als vanuit het 
oogpunt van de opgelegde bezuinigingen. 

De controle zal verder ontwikkeld worden. De 
Afdeling Recherchezaken zal bij een steekproef uit 
het bestand gaan controleren, waarbij de steekproef 
vooral onder de risicogroepen wordt getrokken. Mede 
op basis van uitkomsten van opsporingsonderzoeken 
is het aanvraagformulier gewijzigd. Er wordt nu 
onder andere veel explicieter naar `andere inkomsten' 
gevraagd. Bij de verandering van het formulier zijn 
ook opsporingstechnische aspecten betrokken. Zo 
moet bij ondertekening van het formulier nu ook de 
plaatsnaam vermeld worden (zodat iii een eventueel 
proces-verbaal de plaats van het delict vermeld kan 
worden). De aanvrager moet verklaren akkoord te 
gaan met het controleren van de verstrekte gegevens 
bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de 
gemeentelijke sociale dienst, nutsbedrijven 
enzovoorts. 
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Ook wordt nu expliciet vermeld dat bij het 
verstrekken van onjuiste gegevens strafrechtelijk 
onderzoek kan volgen. Tevens is een nieuwe beleids-
component met administratieve sancties ontwikkeld. 
De Afdeling Recherchezaken zal bovendien verder 
gaan adviseren over de administratieve controle. Dat 
gebeurt mede op basis van ervaringen bij opsporings-
activiteiten. Die worden wat meer gestructureerd in 
projecten. Bij die projecten wordt in samenwerking 
met andere instellingen een steekproef uitkerings-
en/of subsidieontvangers nagetrokken door middel 
van fysieke controle. 

Belastingfraude 

Bij de regionale belastingeenheden worden 
aangiftes nagetrokken door belastingambtenaren. Dat 
gebeurt grotendeels administratief. Een deel van de 
belastingplichtige bedrijven wordt bezocht, waarbij de 
administratie wordt gecontroleerd. De controle-
dichtheid verschilt per branche. Sommige bedrijven 
worden eens per tien jaar bezocht, andere elke vier of 
vijf jaar. Bij meer grootschatige en complexe fraudes 
wordt de FIOD ingeschakeld. 

Preventie zoekt men bij de Belastingdienst vooral in 
een verbeterde, meet effectieve en efficiente controle. 
In plaats van een verbrokkelde manier van werken, 
wordt steeds meer een branchegewijze aanpak 
toegepast. Op basis van praktijkervaringen van 
controlerend ambtenaren worden branches geselec-
teerd, die aan een nader onderzoek worden onder-
worpen. 

Door de FIOD wordt samen met een aantal contro-
lerend ambtenaren geinventariseerd welke soorten 
fraude in de desbetreffende branche voorkomen en 
wordt gesproken over mogelijkheden om de fraude 
aan te pakken. Dan volgt een onderzoek, waarbij 
daadwerkelijk, in de praktijk, gecontroleerd wordt. 
Bij deze controles wordt tevens informatie verzameld 
ten behoeve van het opstellen van branchebeschrij-
vingen. Deze informatie kan door de controlerend 
ambtenaren worden gebruikt bij de verwerking van de 
aangiftes. 

Met behulp van een stappenplan wordt structuur in 
de controle gebracht. Men kan zich richten op de 
voor de branche meest kenmerkende fraudevormen. 
Men maakt dus betere controleplannen voor branches 
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en stelt prioriteiten ten aanzien van risicobranches en 
frauderisico's. Daarnaast wordt op grotere schaal 
standaardinformatie verzameld, bij voorbeeld over 
renteinkomsten, lease-auto's en dergelijke. 

EG-fraude 

EG-fraude heeft betrekking op heffingen en 
subsidies bij im- en export. Met behulp van een 
document kan worden aangetoond dat een partij 
goederen is in- of uitgevoerd, waardoor een heffing 
niet betaald hoeft te worden of waardoor exportsub-
sidie verkregen kan worden. Steeds is de vraag: zit er 
in de container (of in de vrachtwagen) ook werkelijk 
wat er volgens het begeleidende document in hoort te 
zitten? 

Frauderen bestaat eruit dat er (door de douane) 
afgestempelde documenten worden overlegd, waaruit 
blijkt dat een bepaalde hoeveelheid goederen is in- of 
uitgevoerd, terwijl het in werkelijkheid om andere 
goederen of andere hoeveelheden gaat. Volledige 
controle is onmogelijk. Niet alleen is de capaciteit 
van het controle-apparaat ontoereikend, ook de 
verstoring van de logistiek als belangrijk onderdeel 
van het gehele produktie- en distributieproces maakt 
dat intensivering van de fysieke controle niet 
haalbaar is. 

Wel wordt er gewerkt aan de opbouw van een 
Container Volg Systeem, waarmee de bewegingen van 
containers in kaart gebracht worden. Daardoor 
kunnen gemakkelijker `verdachte' containers worden 
getraceerd en vervolgens gecontroleerd. Verdere 
preventieve mogelijkheden zijn vereenvoudiging van 
tariefstructuren, vermindering van het aantal 
heffingen en zo streng mogelijke financiele afroming 
van winsten bij aangetoonde fraude. 

Merkenfraude 

Nederland wordt wel genoemd als centrum van 
merkenfraude. Merkenfraude is het terrein van grote, 
internationaal opererende criminele organisaties, die 
op meerdere (criminele) terreinen actief zijn. Veelal 
worden goederen en labels afzonderlijk in het 
buitenland vervaardigd. In Nederland worden ze dan 
samengevoegd. Vervolgens worden ze weer afgezet. 
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Het maatschappelijk nadeel varieert met de aard van 
het artikel. Bij shirts is het nadeel waarschijnlijk niet 
erg groot, noch voor de legitieme producent, noch 
voor de (eventueel argeloze) koper. Wanneer het om 
medicijnen of auto-onderdelen gaat staat er meer op 
het spel. Daadwerkelijke preventie is niet of 
nauwelijks mogelijk. 

Fraude op de goederentermijnmarkt 

Wanneer men lid is van de Amsterdamse Effecten-
beurs, de Europese Optiebeurs of de Nederlandse 
Vereniging voor de Goederentermijnhandel (NVG) 
kan men zonder vergunning van het ministerie van 
Financien handelen in effecten, aandelen, optics of 
termijncontracten. De overheid gaat er vanuit dat de 
respectievelijke besturen adequaat toezicht uitoefenen 
op hun leden. Dat levert in het algemeen geen al te 
grote problemen op bij de Effectenbeurs en de Optic-
beurs. 

Er kwamen echter wel signalen over duistere 
praktijken op de goederentermijnmarkt. Er zou 
sprake zijn van oplichting, bedrog (het voorspiegelen 
van onmogelijke winsten) en valsheid in geschrifte 
(het fingeren van aankopen, waardoor onterecht 
commissie kon worden geind). Van het actief uitoe-
fenen van toezicht gaat een preventieve werking uit, 
zij het dat er een verschuiving kan optreden naar 
minder copenlijket vormen van fraude. 

Door het bekijken van de situatie op de markt 
kunnen ongewenste praktijken worden gesignaleerd. 
Er bleken agressieve telefonische verkooptechnieken 
te worden gehanteerd, waarbij ten onrechte grote 
winsten werden voorgespiegeld. De Economische 
Controle Dienst heeft geadviseerd deze praktijken 
sterk te bemoeilijken. In de nieuwe regelgeving is dan 
ook een bepaling opgenomen die het ongevraagd 
tefefonisch benaderen van mensen verbiedt, tenzij 
daartoe schriftelijk toestemming is verleend. 

Bedrijfsmatige flessentrekkerij 

Bij bedrijfsmatige flessentrekkerij, waarbij een 
criminele organisatie betrokken is, koopt een BV 
grote hoeveelheden goederen in zonder te betalen. De 
bestellingen worden veelal per fax gedaan: er worden 
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in korte tijd grote aantallen order-faxen verstuurd, 
ondertekend (veelal met een stempel) door de 
stromandirecteur van de firma. Lang niet alle 
benaderde leveranciers reageren, maar er zijn er 
genoeg die dat wel doen en leveren. Wie zeer snel, na 
een week, op de stoep staat om betaling, krijgt 
meestal nog wel zijn geld; als de andere leveranciers 
om hun geld komen, klapt de BV of wordt hij 
doorverkocht aan een `Jan Doedel'. De geleverde 
goederen zijn dan allang doorverkocht en niet meer te 
achterhalen. 

Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van een 
tweede, schijn-legale BV, die werkt met vervalste 
facturen van de eerste BV. Die tweede BY is vanuit 
de eerste niet te traceren, omdat daar geen admini-
stratie wordt bijgehouden. De hele affaire speelt zich 
af in een korte periode van een maand. 

Preventie staat of valt bij betere informatie en 
grotere zorgvuldigheid. De informatie die nu over het 
bestellende bedrijf wordt ingewonnen, is veel te 
summier. Navraag doen bij het bedrijf zelf is 
natuurlijk een lachertje; het Handelsregister bekij ken 
is ook onvoldoende. Eigenlijk zou het Kamer van 
Koophandel-dossier moeten worden ingezien en zou 
het leveradres bezocht moeten worden. Dit zou de 
informatiekosten echter sterk verhogen: nu kost een 
advies ongeveer f 100,-. Levering aan onbekende 
afnemers onder rembours is eveneens een goede 
preventieve mogelijkheid. Bedrijven zijn echter 
blijkbaar bang hierdoor klanten te verliezen. 

Telefonisch overboeken van geld en internationale 
overboekingen 

In het financiele verkeer wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van het telefonisch overboeken van geld en 
van internationale overboekingen. Deze bieden 
uiteraard mogelijkheden tot fraude. Bij banken 
bestaan procedures om fraude te voorkomen. Zo 
moet in een aantal gevallen teruggebeld worden om 
opdrachten te verifieren en is er een beperkt aantal 
mensen die kunnen fiatteren. 

Fraude bestaat in veel gevallen uit het proberen te 
omzeilen van veiligheidsprocedures. Er wordt door 
een fraudeur kennis verzameld over personen, 
afdelingen, jargon en de procedures bij banken en/of 
vestigingen. Er wordt gebruik gemaakt van gunstige 
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omstandigheden, bij voorbeeld vakantie van de 
persoon die fiatteert, zodat een fraudeur zich als 
vervanger voor kan doen. De late vrijdagmiddag, vlak 
voor het weekend in een drukke periode is een 
geschikt moment. Door handig te opereren, mensen 
tegen elkaar uit te spelen, een grote kennis van 
(interne) aangelegenheden, zowel persoonlijk als 
zakelijk, en door misbruik te maken van goed 
vertrouwen kan een fraudeur doen alsof hij of zij 
intern belt en bereiken dat voorgeschreven controle-
procedures worden nagelaten en een betalingsop-
dracht wordt uitgevoerd. 

De enige mogelijke preventie bestaat uit het voort-
durend hameren op het zorgvuldig vasthouden aan 
voorgeschreven procedures en op de gevaren van het 
opereren op goed vertrouwen. Studie van risicofac-
toren en risico-omstandigheden kan leiden tot 
vermindering van frauderisico's. 

Namaken van geld en vervalsen van legitimatie-
bewijzen 

Geld wordt nagemaakt, paspoorten en rijbewijzen 
worden in de meeste gevallen vervalst (er is naar men 
zegt in de geschiedenis slechts een keer een vals 
Nederlands paspoort ontdekt, de rest is vervalst). Met 
vervalste papieren kunnen leningen worden 
afgesloten en andere voordelen worden behaald. Ter 
beveiliging van documenten, zowel tegen namaak als 
tegen vervalsing, worden allerlei echtheidskenmerken 
toegevoegd: tekst in diepdruk, watermerken, onder 
een UV-lamp oplichtende vezels, laminaat met relief, 
niet met een typemachine na te bootsen letter- en 
cijfertypes op rijbewijzen en cheques, namen die 
worden afgezet met `hekjes' om toevoegingen te 
voorkomen, enzovoort. 

De echtheidskenmerken zijn echter niet bij iedereen 
bekend, ook niet altijd bij politiemensen, balie- en 
loketpersoneel en bedrijfsleiders. Er bestaan folders 
en er worden cursussen gegeven aan politiemensen, 
leerlingen van de hotelschool, bedrijfsleiders van 
filialen van een audiovisuele winkelketen en 
PTT-loketpersoneel. Tevens wordt de aankoop van 
'hardware', zoals UV-lampen, gestimuleerd. Om 
vervalste rijbewijzen en paspoorten te kunnen 
herkennen, is het Verificatie en Identificatiesysteem 
(VIS) opgezet. Daarmee kunnen financiele instel- 
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lingen snel nagaan of een hun aangeboden rijbewijs 
of paspoort ooit (blanco) uit een gemeentehuis 
gestolen is. Met autoverhuurbedrijven en verhuurbe-
drijven van apparatuur wordt gesproken over 
aansluiting. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het 
systeem tot alle bekende vervalste paspoorten en 
rijbewijzen. 

Aanvraag en gebruik van credit cards 

Zowel bij het aanvragen van credit cards als bij het 
gebruik ervan worden veelal onzorgvuldige proce-
dures gebruikt. Daardoor komen credit cards in het 
bezit van fraudeurs en kunnen ze ook eenvoudig 
gebruikt worden voor het verkrijgen van grote 
financiele voordelen. 

Preventie is in principe te realiseren door het verbe-
teren van een aantal procedures. Zo kunnen credit 
cards in sommige gevallen, zonder adequate controle, 
telefonisch worden aangevraagd. Ook worden 
eenmalige (Britse) reisdocumenten als legitimatie 
geaccepteerd, hoewel deze zeer fraudegevoelig zijn. 
Soms worden personen geaccepteerd, omdat ze zich 
toevallig hebben aangemeld als deelnemer aan het 
Veronica-beursprogramma Cash, terwijl ze een paar 
weken eerder als individuele aanvrager geweigerd 
zijn. 

Bij gebruik van een credit card door een klant moet 
de winkelier autorisatie bij de maatschappij vragen 
bij aankopen boven een bepaald bedrag. De limiet is 
voor de ene winkel honderd gulden, voor de andere 
duizend. Zij is nooit lager dan honderd gulden. 
Misbruik kan alleen voorkomen worden door altijd 
autorisatie te laten vragen of, als dat te duur wordt 
geacht, aankopen onder de limiet niet via de credit 
card te laten verrichten, maar met contant geld of 
cheques. 

Oplichting via advertenties in media 

Via advertenties worden mensen opgeroepen geld 
te storten voor een bepaalde tegenprestatie, bij 
voorbeeld opname in het bestand van een uitzend-
bureau voor body guards of vakantiewerk in het 
buitenland. De tegenprestatie wordt nooit, of onvol-
doende, geleverd en degenen die gereageerd hebben 
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zijn hun geld kwijt. Soms is sprake van individuele 
initiatieven, soms van grootschalig opgezette interna-
tionale acties. Een van de preventiemogelijkheden is 
voorlichting in de zin van waarschuwingen. Gerichte 
waarschuwingen komen echter vaak te laat. Een 
algemene waarschuwing ('reageer niet op advertenties 
waarin geld wordt gevraagd') komt weer niet over of 
beklijft niet. Beter is zelfregulering bij de media of 
een verbod op het opnemen van advertenties waarin 
om geld wordt gevraagd. Dit helpt slechts gedeel-
telijk. Wellicht is het mogelijk dat media verplicht 
worden om advertenties waarin thuiswerk wordt 
aangeboden voor publikatie voor te leggen aan een 
Steunpunt Thuiswerk. Daar kunnen bona fide 
aanbieders zich melden. 

Misbruik van BV's 

Misbruik van BV's is geen zelfstandige vorm van 
fraude, maar is dienstbaar aan andere vormen, zoals 
flessentrekkerij, belasting- en premiefraude, 
EG-fraude enzovoort. BV's kunnen gemakkelijk 
opgericht of verkocht worden. Bij oprichting is een 
verklaring van geen bezwaar van het ministerie van 
Justitie nodig, bij verkoop niet. Verkoop van een niet 
meer actieve BV is, onder andere om belastingtech-
nische redenen, vaak profijtelijker dan liquidatie. Het 
Openbaar Ministerie kan een vordering tot 
ontbinding instellen wanneer een BV haar 
doelstelling niet meer kan nastreven (een lege BV, 
zonder activiteiten en/of kapitaal) of illegale activi-
teiten ontplooit. BV's worden geregistreerd in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar 
wordt ook een dossier bijgehouden. Het register is 
openbaar, maar raadpleging kost geld. 

Als bestuurders van BV's kunnen stromannen 
('katvangers') opgevoerd worden, die niets van de 
gang van zaken in de BY weten en alleen een stapel 
blanco facturen of andere documenten hoeven te 
ondertekenen. Frauduleuze BV's zijn als zodanig 
moeilijk te herkennen. Er zijn zeer veel niet-fraudu-
leuze BV's zonder duidelijke activiteiten, bij 
voorbeeld de talloze pensioen-BV's van zelfstandige 
ondernemers. Ook bij legale transacties met 
onroerend goed wordt vaak kortstondig gebruik 
gemaakt van verder niet actieve BV's. Van belang is 
dat informatie over de aard van een BV snel en goed 
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kan worden ingewonnen. De term Ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

zegt weinig. Er is niet goed na te gaan hoe het 
met de bestuurders zit en met het betalingsgedrag. 
Eigenlijk moet het dossier gelicht worden om meer 
informatie te verkrijgen, bij voorbeeld over recente 
bestuurderswisselingen, verkoop en dergelijke. 
Wellicht zou in het Handelsregister een aantekening 
of noot kunnen worden bijgehouden bij bestuurders-
wisselingen. Voor aanvragers van informatie kan dat 
een signaal zijn om verder te kijken, bij voorbeeld in 
het dossier. 

Het op grotere schaal ontbinden van verdachte 
BV's is een optie, maar die biedt weinig soelaas, 
omdat oprichting en verkoop te gemakkelijk is. In een 
recent wetsvoorstel wordt tussenkomst van een 
notaris verplicht gesteld bij verkoop van een BV. Aan 
de effectiviteit van deze maatregel wordt in brede 
kring getwijfeld. 

Milieufraude 

Met de sterk toegenomen aandacht voor het milieu 
zijn ook de afvalstoffen meer in de belangstelling 
gekomen. De overheid bemoeit zich intensief met het 
probleem: er is regelgeving door maar liefst vijf 
ministeries. Dat leidt tot onduidelijke situaties op het 
gebied van vergunningen. Bij milieufraude gaat het 
vaak om illegale verwerking of stort van chemisch 
afval. Bedrijven die zich met de verwerking bezig-
houden, zijn vergunningplichtig volgens de Wet 
Chemisch Afval (WCA). Het is wettelijk verboden om 
chemisch afval af te geven aan een niet-WCA-vergun-
ninghouder. Transporteurs mogen zonder vergunning 
chemisch afval vervoeren, behalve naar het 
buitenland. Ook afvalmakelaars kunnen zonder 
vergunning opereren. 

Bij milieufraude draait het steeds om de vraag: zit 
er in de containers, de vaten, de vrachtwagens wat er 
volgens de begeleidende documenten in moet zitten? 
Complicerende factoren zijn de mogelijkheid van het 
mengen van afval en de internationale verwikke- 
lingen. Repressie en preventieve controle worden als 
belangrijke preventiestrategieen genoemd. Daarnaast 
is vereenvoudiging van de wet- en regelgeving een 
punt van aandacht. De nieuwe Wet Algemene 
Bepalingen Milieuvervuiling voorziet hier deels in. 
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Repressie moet door het afschrikkingseffect tot 
preventie leiden. 

Daarbij hoort zeker ook het aansprakelijk stellen 
van de producent van het afval. Wenselijk is dat ook 
transporteurs vergunningplichtig worden en dat het 
ongeautoriseerde vervoer van chemisch afval 
strafbaar wordt. Een groot manco is het gebrek aan 
inzicht in de hoeveelheid en aard van (chemisch) 
afval dat in Nederland wordt geproduceerd. De 
opbouw van een informatie- en analysesysteem, 
gevoed met gegevens over de afvalbalans van 
bedrijven, zou hierin moeten voorzien. Er is nu wel 
een meldingssysteem, maar dat heeft slechts een 
beperkte dekking. Met een informatie- en analyse-
systeem zouden risicobedrijven in kaart kunnen 
worden gebracht en vervolgens strenger gecontro-
leerd. 
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Maatregelen tegen corruptie 

in het bedrijfsleven 

Een kwart eeuw na de invoering van 
artikel 328ter Wetboek van Strafrecht 

prof. dr. H.G. van de Bunt* 

Inleiding 

Op 25 december 1967 trad art. 328ter Sr. in werking 
ter bestrijding van corruptie in het bedrijfsleven. Deze 
wet stelt zowel het omkopen van niet-ambtenaren 
('actieve' corruptie) als het aannemen van giften 
tijdens dienstbetrekking door niet-ambtenaren 
('passieve' omkoping) strafbaar. Tijdens het parle-
mentaire debat werd indertijd onderkend dat deze 
algemene verbodsbepaling door het bedrijfsleven zelf 
zou moeten worden ingevuld. Immers niet onder alle 
omstandigheden is het aanbieden of ontvangen van 
giften (denk aan fooien en relatiegeschenken) 
ongewenst. De wetgever gaf de mogelijkheid tot 
nadere invulling door alleen het aanbieden of 
ontvangen van giften dat 'in strijd met de goede 
trouw' tegenover de werkgever wordt verzwegen, 
strafbaar te stellen. De minister van Justitie 
ontvangen van giften dat 'in strijd met de goede 
trouw' tegenover de werkgever wordt verzwegen, 
strafbaar te stellen. De minister van Justitie 
benadrukte tijdens de parlementaire behandeling dat 
de nieuwe wet slechts een sluitstuk vormt van de vele 
preventieve maatregelen die door de bedrijven zelf 
getroffen kunnen worden om de `kanker' van de 
corruptie te beteugelen (Eerste Kamer, 1967-1968, 
vergadering 21-11-1967, p. 76). 

Onlangs werd in de beleidsnota over de georgani-
seerde criminaliteit opnieuw een beroep op het 
bedrijfsleven gedaan om ernst te maken met de 
bestrijding van corruptie. Volgens de beide opstellers 
van de nota, de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie, zou het bonafide bedrijfsleven zich 
weerbaarder dienen op te stellen tegen de corrumpe- 

*De auteur is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep 
criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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rende invloeden van de georganiseerde misdaad 
(Tweede Kamer, 1992-1993, 22838, nr. 1, p.I5). 

De recente beleidsnota is voor mij de aanleiding 
geweest om na te gaan in hoeverre de problematiek 
van de corruptie momenteel leeft' in het bedrijfs-
leven. De aandacht is in dit artikel gericht op de 
passieve omkoping, dat wil zeggen op werknemers 
die in dienstbetrekking giften van derden aannemen. 
De bier te beantwoorden vraag is in hoeverre 
bedrijven een actief beleid voeren om corruptie van 
de eigen werknemers te voorkomen. Zijn er duidelijke 
normen en criteria ontwikkeld voor werknemers 
omtrent het aannemen van giften of het hebben van 
dubbelfuncties (bijverdiensten)? Worden er specifieke 
maatregelen getroffen om corruptie van de eigen 
werknemers te voorkomen? Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden, is een enquete gehouden 
onder functionarissen die toezicht houden op de 
(interne) veiligheid van ondernemingen'. Alvorens de 
belangrijkste resultaten van deze enquete te presen-
teren, zal ik kort de achtergronden en de destijds 
levende verwachtingen weergeven van de nieuwe wet 
tegen corruptie in het bedrijfsleven. 

Hooggespannen venvachtingen in het parlement 

De invoering van de nieuwe strafbaarstelling in 
1967 voorzag in een leemte omdat ambtelijke 
corruptie al veel langer strafbaar was. Toch was het 
niet vanzelfsprekend dat juist op dat moment tot 
invoering werd besloten. Immers politiek en weten-
schap waren in die periode eerder voor decriminali-
sering geporteerd dan voor nieuwe strafbaarstellingen 
en bovendien waren er geen grote corruptieschan-
dalen die de publieke aandacht op het probleem 
vestigden. De initiatieven om corruptie in het 
bedrijfsleven te criminaliseren zijn dan ook niet uit 
het bedrijfsleven noch uit de publieke opinie voortge-
komen. 

De wet is, hoe wonderlijk het misschien ook klinkt, 
vooral het resultaat geweest van de persoonlijke 
inspanningen van het toenmalige hoofd van de 
Spoorwegrecherche De Pous (vergelijk Rifler en 
Hoekema, 1968, p. 138; recente persoonlijke 
mededeling aan mij van A. Mulder). Genspireerd 
door enkele omkopingsaffaires uit eigen praktijk 
ontwikkelde hij zich tot een succesvolle moral 
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crusader. Kon de socioloog Brasz in zijn analyse over 
corruptie in 1961 nog stellen dat de strafrechtelijke 
bestrijding van corruptie in het bedrijfsleven terecht 
niet werd overwogen (p. 53), De Pous slaagde er even 
later in om het onderwerp in korte tijd op de 
politieke agenda te plaatsen. Een en ander leidde tot 
de instelling van de Commissie Mulder, die in 1964 
adviseerde een strafbepaling in te voeren en een 
voorstel tot formulering daarvan deed. 

De commissie, waarvan ook De Pous deel 
uitmaakte, concludeerde na gesprekken met leiding-
gevende personen uit het bedrijfsleven dat omkoping 
in de particuliere sfeer een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel was geworden (Tweede Kamer, 
1965-1966, 8437, nr. 4, p. 10). De commissie sprak de 
vrees uit dat corruptie hand over hand zou toenemen 
indien de sterke groei van het aantal vertrouwenspo-
sities in ondernemingen als gevolg van toenemende 
delegatie gepaard zou gaan met een verzwakking van 
de publieke moraal. Deze verzwakking zou volgens 
de commissie kunnen optreden indien men zijn 
geweten kan sussen met de wetenschap dat zovele 
anderen ook - ongestraft - giften aannemen. De 
invoering van de strafbaarstelling van niet-ambtelijke 
corruptie was naar het oordeel van de commissie 
derhalve meer dan wenselijk en bijna niemand heeft 
dit oordeel indertijd weersproken. In het parlement 
en in de pers werd de invoering van de nieuwe straf-
bepaling overwegend zeer positief ontvangen, alleen 
in het bedrijfsleven bleef het stil... 

De commissie en in haar voetspoor alle overige 
deelnemers aan het wetgevingsproces, zagen in het 
misbruik van de vertrouwenspositie het meest 
wezenlijke kenmerk van corruptie. Het accent lag 
hierdoor op de omgekochte, die immers veel meer 
dan de omkoper misbruik van vertrouwen maakt. 
Deze invalshoek komt duidelijk naar voren in de 
redactie van de strafbaarstelling die verkort 
weergeven als volgt luidt: `strafbaar is hij die het 
aannemen van een gift in strijd met de goede trouw 
tegenover zijn werkgever verzwijgt' (mutatis mutandis 
dezelfde formulering voor de omkoper). Voor de 
strafbaarheid van omkoper of omgekochte is het dus 
niet van belang of er enig nadeel is ontstaan voor de 
werkgever of voor de concurrent. Het enige dat telt is 
de verheimelijking ten opzichte van de werkgever. 

De formulering van de nieuwe strafwet sloot 
derhalve nauw aan bij de werkgeversbelangen. In 
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wezen voegde de nieuwe strafbepaling niet veel toe 
aan de reeds bestaande civielrechtelijke sancties die 
werkgevers kunnen toepassen bij schending van 
vertrouwen door de eigen werknemers. Waarom dan 
toch een strafbepaling? De betekenis (de toevoegende 
waarde) van de nieuwe strafbepaling was vooral in 
zijn symbolische functie gelegen. De nieuwe wet bood 
de mogelijkheid dat, zoals de minister het uitdrukte, 
`het Nederlandse yolk zich krachtig uitspreekt tegen 
dit euvel' (Eerste Kamer, 1967-1968, 21-11-1967, p. 
77). 

Over de praktische toepasbaarheid bestond reeds 
tijdens de parlementaire behandeling enige scepsis. 
Floe zou corruptie als slachtofferloos misdrijf ter 
kennis van de politie kunnen komen en hoe kon 
worden bewezen dat giften 'in strijd met de goede 
trouw' zijn verzwegen? (De Roos, 1987, pp. 137-139). 

De minister zegde toe een gespecialiseerde officier 
van justitie te zullen aanstellen om de te verwachten 
problemen het hoofd te kunnen bieden. Maar veel 
meer dan een gebaar van goede wil is deze ministe-
riele toezegging niet geweest. De landelijk 
corruptie-officier is indertijd wel aangesteld maar 
bestaat reeds lang niet meer (De Doelder, 1983, p. 
21). Het aantal strafzaken is dan ook bijzonder klein 
geweest. In de periode 1981-1990 werden 34 zaken bij 
het O.M. ingeschreven, waarvan slechts twee resul-
teerden in rechterlijke vonnissen (beide in 1982). 2  

Het succes van de nieuwe wet dient echter, zo was 
reeds bij zijn totstandkoming duidelijk, niet te worden 
afgemeten aan het aantal strafrechtelijke vervol-
gingen. Veeleer is de toetssteen of nieuwe wet er in is 
geslaagd het bedrijfsleven te activeren in de strijd 
tegen de corruptie. In het parlement werd de hoop 
uitgesproken dat het bedrijfsleven geruggesteund 
door de nieuwe wet het voortouw zou nemen in de 
strijd tegen de corruptie. De verwachtingen waren, 
vooral van ministeriele zijde, hooggespannen. Volgens 
de minister zou de corruptie door het treffen van 
organisatorische en controlemaatregelen binnen de 
bedrijven bemoeilijkt kunnen worden. In dit verband 
werd door enkele parlementariers en door de minister 
met instemming gesproken over het plan van het 
bedrijfsleven om een functionaris aan te stellen en 
een bureau op te richten ter stimulering van 
dergelijke activiteiten. 
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Weinig animo in werkgeverskringen 

Ondanks het feit dat de strafwetgever de 
werkgevers op hun wenken had bediend door de 
`zuiverheid van dienstbetrekking' centraal te stellen, 
kon de nieuwe strafbepaling in werkgeverskringen 
niet rekenen op een warm onthaal. De twee belang-
rijkste werkgeverskronieken onthielden zich na het in 
werking treden van de wet van commentaar. De 
Werkgever: 'het is mogelijk in grote lijnen aan te 
geven wat wel en niet toelaatbaar wordt geacht' 
(1968, P.  345). Ook De Onderneming hield zich op de 
vlakte: 'men kan als directeur het personeel richt-
lijnen geven welke giften moeten worden aangemeld' 
(1967, p. 750). Tot de oprichting van een bureau van 
het bedrijfsleven ter bestrijding van het kwaad van de 
corruptie is het al evenmin gekomen (De Roos, 1987, 
p. 139). 

Wie de rapportage van de Commissie Mulder en de 
overige parlementaire stukken er op naleest, kan zich 
niet onttrekken aan de indruk dat op dit punt een 
ernstige misrekening is gemaakt door alle betrok-
kenen. Achteraf bezien was de ontstaansgeschiedenis 
van de wet, namelijk een eenmansactie die niet door 
het bedrijfsleven werd gedragen, al een teken aan de 
wand geweest. De deelnemers aan het wetgevings-
proces hebben onvoldoende de mogelijkheid 
onderkend dat in de zakenwereld ambiguIteit bestaat 
in de beoordeling van de (on)wenselijkheid van het in 
dienstbetrekking aannemen of ontvangen van giften. 
Het is - eufemistisch uitgedrukt - niet denkbeeldig 
dat degenen die duidelijke normen zouden moeten 
stellen ten aanzien van dubbelfuncties (bijver-
diensten) en giften, zelf als aanbieders en ontvangers 
van `giften' - plat uitgedrukt - boter op het hoofd 
hebben. 

Een kentering 

Er is niettemin in de afgelopen jaren sprake van 
een kentering. Corruptie wordt samen met enkele 
andere misdrijven (verduistering, bedrijfsspionage) 
gezien als 'cheats at work' die veel schade toebrengen 
aan bedrijven. De sterke groei van het aantal functio-
narissen belast met interne en externe 'security' is een 
duidelijke aanwijzing dat bedrijven zich in toene-
mende mate om interne misdaadbestrijding bekom- 
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meren. Bovendien zijn bedrijven steeds meer bereid 
een aandeel te leveren in de strijd tegen de crimina-
liteit. Hiervan getuigen de op Iandelijk en op lokaal 
niveau voorkomende publieke-private samenwer- 
kingsvormen ter beheersing van criminaliteitspro-
blemen (zie Van Dijk, 1992). Een concreet voorbeeld 
hiervan is de medewerking van financiele instellingen 
aan het meldpunt verdachte financiele transacties. 

Ook op het specifieke terrein van de niet-ambtelijke 
corruptie is sprake van een kentering. Zo werd 
onlangs door het chemieconcern DSM aan alle toele-
veringsbedrijven meegedeeld dat DSM-medewerkers 
slechts eens per jaar per leverancier een relatiege-
schenk van ten hoogste 50 gulden mogen ontvangen. 
DSM liet de leveranciers bovendien weten dat het 
schenden van deze regel opdrachten kan kosten of 
zelfs tot uitsluiting kan leiden (de Volkskrant, 
26-11-1992). Dergelijke prille, interessante ontwikke-
lingen wekten mijn nieuwsgierigheid. Hoe uniek is 
DSM in dit beleid? Hoe gaan andere bedrijven met 
de problematiek om? 

De enquite 

Corruptie in het bedrijfsleven is een beladen thema 
dat niet gemakkelijk te onderzoeken is. Vermoedelijk 
valt weinig respons te verwachten van het willekeurig 
benaderen van ondernemingen. Ik heb er om deze 
reden voor gekozen om bedrijven niet rechtstreeks 
maar via een beroepsgroep te benaderen. De 
voorkeur ging daarbij uit naar veiligsheidsfunctiona-
rissen (security managers) omdat zij niet alleen 
insiders zijn, maar wellicht ook met professionele 
belangstelling en openheid over de problematiek 
zouden willen praten. Dankzij de bereidwillige 
medewerking van de Vereniging Bedrijfsbeveiliging 
(VBB) is het gelukt om op deze manier informatie te 
verzamelen. 

De VBB is met circa 215 leden de grootste beroeps-
vereniging in de sector van de bedrijfsbeveiliging. 3  
Voor het doel van dit onderzoek kwamen niet alle 
leden voor enquetering in aanmerking. Gepensio-
neerden en ambtenaren werden buiten beschouwing 
gelaten. De onderzoeksgroep bestond uit 192 
personen die in de eerste week van november 1992 
een schriftelijke enquete kregen toegestuurd. In de 
begeleidende brief werd meegedeeld dat de geadres- 
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seerde later telefonisch benaderd zou worden voor 
een telefonische beantwoording van de enquete. 

Na dikwijls herhaalde pogingen om de respon-
denten te bereiken is het uiteindelijk gelukt 115 
enquetes af te nemen. De nonrespons is 40%• 4  Het 
merendeel van de respondenten heeft een leidingge-
vende positie op het gebied van interne beveiliging 
binnen grote ondernemingen. Ongeveer de helft van 
de bedrijven waarin de respondenten werkzaam 
waren had meer dan 1500 werknemers in dienst. De 
omvang van de bedrijven was gemiddeld 6278 
werknemers. De meeste respondenten waren 
werkzaam in de industrie (36%) en het bank- en 
verzekeringswezen (19%). 

Het grote voordeel van het telefonische enqueteren 
was dat de respondenten hun antwoorden op de 
gesloten en de enkele open vragen desgewenst uitge-
breid konden toelichten. Zes respondenten gaven er 
niettemin de voorkeur aan de enquete schriftelijk te 
beantwoorden. 5  De enquete is afgenomen aan de 
hand van een computer-gestuurd programma 
waardoor het aantal enqueteursfouten zeer beperkt 
bleef. 

Corruptie-affaires 

Het dark number van corruptie in het bedrijfsleven 
is ongetwijfeld bijzonder hoog. Zelfs mijn respon-
denten die beroepsmatig toezicht houden op onder 
meer het voorkomen van corruptie, zullen vermoe-
delijk slechts een fractie waarnemen van wat zich in 
werkelijkheid afspeelt. De enquete is daarom een zeer 
gebrekkig instrument voor het meten van de omvang 
van corruptie, maar wel geschikt om aan de weet te 
komen hoe vaak corruptiegevallen in bedrijven 
worden ontdekt en aan de kaak worden gesteld. 

Desgevraagd zegt ruim twee derde van de respon-
denten dat zij in de afgelopen twee jaar met geen 
enkel geval van corruptie in het bedrijf geconfron-
teerd zijn geweest. Tweeentwintig procent van de 
respondenten maakt melding van een tot vier corrup-
tiegevallen, 10% is met vier of meer gevallen bekend 
geraakt. Om een indruk te krijgen van de aard van de 
gevallen is aan de groep respondenten, die met een of 
meer gevallen bekend is, gevraagd een of meer 
concrete gevallen te beschrijven. Niet iedereen was 
daartoe overigens bereid. In totaal konden 35 
concrete gevallen genoteerd worden, die in 
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meerderheid het aannemen van geld, goederen 
(vakantiereis) of diensten betroffen van leveranciers, 
c.q. zakenrelaties, zonder dat sprake was van directe 
financiele benadeling van de werkgever. In enkele 
gevallen werden deze giften gemaskeerd doordat zij 
als `salaris' werden uitbetaald aan de echtgenoten van 
de omgekochten of geboekt stonden als betalingen 
voor verrichte advieswerkzaamheden. Volgens De 
Doelder is dit laatste een standaard-verweer dat tot 
grote bewijsmoeilijkheden kan leiden (1983, p. 18). 

In zeven gevallen werd de werkgever financieel 
benadeeld doordat de derde de gift aan de 
werknemer bij hem in rekening bracht. Een 
voorbeeld: een werknemer laat via bevriende leveran-
ciers goederen bij hem thuis afleveren (stofzuigers, 
wasmachines) terwijI de levering op papier aan diens 
bedrijf plaatsvindt, dat de rekening gepresenteerd 
krijgt. 

Ten slotte werden door de respondenten zes 
gevallen van corruptie genoemd waarin de 
omgekochte zelf het initiatief nam door provisie- of 
commissiegelden te bedingen. Een voorbeeld: een 
chef inkoper van firma X weet dat een leverancier 
een grote partij mappen heeft geproduceerd met de 
opdruk van de firma. De leverancier gaat er op basis 
van de jarenlange zakenrelatie van uit dat hij de 
mappen aan de firma kan verkopen. De inkoper buit 
deze situatie uit door van de leverancier 6000 gulden 
op zijn priverekening te eisen op straffe van 
verbreking van de relatie. 

In ongeveer de helft van de 35 gevallen vond na 
ontdekking ontslag op staande voet plaats, dan wel 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden. De overige reacties betroffen 
meestal interne sancties (degradatie, berisping, 
functieverandering). In enkele gevallen bleef een 
reactie achterwege omdat het bewijs niet geleverd kon 
worden of vanwege de pensionering van de in 
opspraak geraakte werknemer. 

Aangifiebereidheid 

In geen van de vermelde corruptie-affaires is 
aangifte gedaan bij de politie. Het is bekend dat zeer 
weinig misdrijven die binnen bedrijven worden 
.gepleegd-bij - eventuele_ontdekking worden aange-
geven bij de politie (o.a. Clarke, 1990). Op de 5e 
internationale anti-corruptie conferentie in 
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Amsterdam (8-11 maart 1992) gaf de security 
manager van DAF Trucks in zijn congresbijdrage een 
even simpele als heldere verklaring: 'Het is ons doel 
de ongewenste situatie te beeindigen, de schade te 
beperken en herhaling te voorkomen. Dat kunnen wij 
in beginsel beter bereiken door het zelf af te handelen 
dan door de politie in te schakelen' (Lugger, 1992). 

Het is dan ook niet verrassend dat een meerderheid 
van de respondenten te kennen geeft geen aangifte bij 
de politie te zullen doen wanneer een werknemer 
door het aannemen van giften strafbaar heeft 
gehandeld. Veeleer is het opmerkelijk dat een zo 
grote minderheid (43%) verklaart wel aangifte te 
zullen doen. Bij het beantwoorden van de vraag 
waarom geen aangifte gedaan zou worden, konden de 
respondenten een van de twee volgende mogelijk-
heden aankruisen: 'de onderneming kan beter zelf 
sancties opleggen', respectievelijk 'de onderneming is 
niet gebaat bij negatieve publiciteit' of zelf een 
andere reden aanvoeren. Ruim 80% van de respon-
denten geeft een van beide gesloten antwoordcatego-
rieen aan als reden om geen aangifte te doen. Angst 
voor negatieve publiciteit wordt het vaakst genoemd 
(51,5%). 

Normering in arbeidsovereenkomsten en gedragscodes 

Zijn in bedrijven normen geformuleerd omtrent het 
hebben van bijverdiensten en het aannemen van 
giften? Aan de respondenten is gevraagd of in hun 
bedrijf in arbeidsovereenkomsten en/of in ethische 
gedragscodes afspraken over bijverdiensten en giften 
worden gemaakt. In de ondernemingen van bijna 70% 
van de respondenten worden bepalingen in de 
arbeidsovereenkomst opgenomen omtrent bijver-
diensten ; in mindere mate (39%) bevatten deze 
contracten standaardbepalingen betreffende het in 
dienstbetrekking aannemen van giften. 

Van een aantal grote ondernemingen is bekend dat 
zij ethische gedragscodes hebben ontwikkeld. De NV 
Philips bij voorbeeld heeft voor haar werknemers als 
gedragscode gesteld dat zij geen verbintenissen 
mogen aangaan met de zakenrelaties van Philips. 
Voorts wordt gesteld dat het onder geen beding is 
toegestaan geld, of gemakkelijk tot geld waardeerbare 
goederen, hotelvergoedingen en dergelijke aan te 
nemen. Er mogen alleen binnen `acceptabele grenzen' 
giften worden aangenomen. 
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Volgens de enquete heeft een kwart (24%) van de 
bedrijven gedragscodes, zowel ter normering van 
bijverdiensten als van giften. Sommige bedrijven 
hebben uitsluitend een code voor bijverdiensten, 
andere daarentegen alleen voor giften. Ruim de helft 
van de bedrijven (55%) heeft noch voor giften noch 
voor bijverdiensten gedragscodes geformuleerd. De 
bedrijven met codes voor bijverdiensten en giften 
hebben gemiddeld een grotere personeelsomvang dan 
de bedrijven die geen codes hebben geformuleerd 
(respectievelijk 11.000 en 4.200 werknemers). 

Een betrekkelijk grote groep bedrijven (N=51; 
44%) heeft noch in de arbeidsovereenkomst noch in 
de vorm van een code normen ontwikkeld inzake het 
aannemen van relatiegeschenken/steekpenningen. 
Deze bedrijven hebben echter in arbeidsovereen-
komsten en/of in codes in ongeveer de helft van de 
gevallen bepalingen opgenomen omtrent het hebben 
van bijverdiensten. Uit de enquete blijkt dat er een 
kleine groep 'actieve' bedrijven is (17%) die in 
arbeidsovereenkomsten en codes normen hebben 
gesteld over bijverdiensten en giften. Een bijna even 
kleine groep (16%) `passieve' bedrijven heeft in het 
geheel niets geregeld. 

De inhoud van de normen 

De normen die in arbeidsovereenkomsten en/of 
codes zijn geformuleerd omtrent het hebben van 
bijverdiensten zijn bijna alle van dezelfde strekking: 
de werknemer mag alleen bijverdiensten hebben na 
toestemming van de werkgever. In drie gevallen is 
bepaald dat de werknemer onder geen beding mag 
bijverdienen. Ook uit een andere vraag komt naar 
voren dat er grote overeenstemming bestaat over de 
norm inzake bijverdiensten. Bijna drie kwart van de 
respondenten vindt het ongeoorloofd indien een 
werknemer betaalde advieswerkzaamheden verricht 
voor een zakenrelatie, zonder dat zijn chef daarvan 
op de hoogte is. 

Zijn er binnen de onderneming duidelijke grenzen 
(uitgedrukt in bij voorbeeld de geldswaarde van de 
gift) getrokken tussen relatiegeschenken en steekpen-
ningen? Maar liefst 60% van de respondenten stelt 
dat in hun onderneming geen duidelijke grens is 
getrokken. Er blijkt een positief verband te bestaan 
tussen het hebben van normen in arbeidsovereen-
komsten en codes over giften en het hebben van 
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duidelijke grenzen tussen relatiegeschenken en steek-
penningen; respondenten die werkzaam zijn in 
bedrijven met normen in arbeidsovereenkomst en 
codes, zeggen althans vaker dat in hun bedrijf 
duidelijke grenzen zijn getrokken (chi' 11.9, df 2, 
p<0.01). Een minderheid van alle respondenten 
(22%) zegt dat in hun bedrijf een duidelijke grens 
bestaat die in geldswaarde wordt uitgedrukt (de 
gemiddelde waarde is 56 gulden per geschenk per 
zakenrelatie). Een voorbeeld uit een arbeidsovereen-
komst: 'het aannemen van geschenken is toegestaan 
tot 50 gulden'. 

Lang niet alle geformuleerde normen of afspraken 
zijn zo duidelijk geformuleerd dat de werknemers 
weten waar de grenzen liggen. Het probleem van 
sommige bepalingen in arbeidsovereenkomsten of 
gedragscodes is dat zij te strak zijn, en daardoor 
ongeloofwaardig. Een voorbeeld van een bepaling die 
naar de letter duidelijk is, maar in werkelijkheid geen 
duidelijk richtsnoer zal vormen: 'het is niet geoor-
loofd van derden die met de werkgever in een 
zakelijke relatie staan giften of andere voordelen in 
geld, goederen of diensten aan te nemen.' 

Soms vervallen de bepalingen in het andere 
uiterste. Zij zijn te ruim geformuleerd en geven in de 
praktijk evenmin houvast. Een voorbeeld hiervan uit 
een gedragscode: 'Ik verklaar, dat ik van niemand 
enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in 
mijn dienstbetrekking jets te doen of na te laten.' De 
respondent die deze code in de enquete vermeldt, 
antwoordt terecht ontkennend op de vraag of in zijn 
bedrijf duidelijke grenzen zijn getrokken tussen 
relatiegeschenken en steekpenningen. 

Waar ligt ongeveer de grens? Zoals gezegd noemt 
een minderheid van de bedrijven in hun code of 
arbeidsovereenkomst een concreet bedrag, dat betrek-
kelijk laag is (gemiddeld 56 gulden). Ik was benieuwd 
hoe de respondenten zouden oordelen over giften die 
een veel hogere waarde vertegenwoordigen. In de 
enquete is de volgende vraag opgenomen: 'Een 
werknemer van de afdeling inkoop ontvangt aan het 
eind van het jaar thuis een kist wijn (waarde circa 300 
gulden) van een zakenrelatie. Hoe zou naar uw 
oordeel binnen de onderneming over deze 
handelwijze geoordeeld worden?' 

De respondenten hadden de keuze uit drie 
antwoordmogelijkheden: geoorloofd, ongeoorloofd, 
twijfel. De meerderheid van de respondenten (56,5%) 
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twijfelt niet: ongeoorloofd. De opvattingen van de 
overigen zijn precies gelijk verdeeld over de beide 
andere antwoordmogelijkheden. Nadere analyse leert 
dat er een sterk verband bestaat tussen de aanwe-
zigheid van een gedragscode over giften en het 
oordeel over de casus. Respondenten die werkzaam 
zijn in een bedrijf waarin een gedragscode is, vinden 
de handelwijze vaker ongeoorloofd (chi 2  23.8, df 6, 
p<0,01). 
• Verschillen de opvattingen over de hoogte van de 

bedragen, veel meer overeenstemming bestaat over 
wat het wezen is van corruptie. Bijna 80% van de 
respondenten is van mening dat schending van de 
vertrouwensrelatie tussen werknemer en werkgever 
het meest bepalend is voor de strafwaardigheid van 
corruptie. Overige aspecten, zoals schade voor de 
werkgever of oneerlijke concurrentie, worden veel 
minder vaak genoemd. Dit beeld wordt bevestigd 
door de beoordeling van de volgende, hier verkort 
weergegeven, casus: `een namens de firma optredende 
onderhandelaar bedingt buiten medeweten van zijn 
chef provisie (60.000 gulden) bij het afsluiten van een 
voor de firma zeer gunstige koopovereenkomst'. Geen 
schade (integendeel), maar wel schending van 
vertrouwen. De respondenten laten dit laatste element 
verreweg het zwaarste wegen. Bijna 90% vindt de 
handelwijze van de werknemer/onderhandelaar 
ongeoorloofd (geoorloofd: 2%; twijfel: 10%). 

De betekenis van gedragscodes 

Het is voor degenen die ervan overtuigd zijn dat 
ondernemingen uitsluitend a-moreel de kosten en de 
baten van bepaalde standpunten afwegen een uitge-
maakte zaak: business ethics is big business. Ethische 
codes zouden uitsluitend voor de buitenwereld zijn 
bedoeld en per saldo louter mooie woorden en veel 
valse schijn bevatten. In de enquete is een aantal 
vragen naar de interne werking van de codes gesteld. 
In hoeverre zijn/worden de werknemers gebonden en 
gehouden aan de codes? De resultaten van de 
enquete geven op het eerste gezicht steun aan deze 
cynische visie. In ruime meerderheid behoeven de 
werknemers geen expliciete blijk van instemming met 
de code te geven. Het is zelfs zo dat maar liefst een 
op de drie respondenten van oordeel is dat de inhoud 
van de gedragscode in hun onderneming onvol-
doende bekend is onder de werknemers. Bovendien 
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verklaart een grote meerderheid dat in hun bedrijf 
geen functionaris specifiek belast is met het houden 
van toezicht op de naleving van de regels omtrent 
bijverdiensten en giften. 

Toch zijn de respondenten positief gestemd over de 
interne werking van de codes. Bijna 80% is het (zeer) 
eens met de stelling dat ethische gedragscodes een 
belangrijk instrument zijn om het ongeoorloofd 
aannemen van giften te helpen voorkomen. Vermel-
denswaard is ook dat de bedrijven met codes tevens 
bedrijven zijn die vaker maatregelen in de preventieve 
sfeer treffen om de kans op corruptie te verkleinen 
dan bedrijven die geen gedragscodes hebben gefor-
muleerd. De verreweg het meest getroffen voorzorgs-
maatregel is (uitgebreid) antecedentenonderzoek op 
corruptiegevoelige functies. 

Epiloog 

Braithwaite (1985) signaleert in zijn onderzoek naar 
de mate waarin steenkolenmijnen veiligheidsnormen 
in acht nemen dat de kans op naleving het grootste is 
bij die bedrijven waarin `veiligheid' van hoog tot laag 
in de bedrijfsvoering is geIncorporeerd. Naleving van 
de interne regels kan niet per decreet worden bereikt, 
maar moet telkens weer opnieuw worden waarge-
maakt door mensen. Naleving krijgt alleen kans van 
slagen als mensen elkaar aanspreken en controleren 
op normen die voor iedereen duidelijk geformuleerd 
zijn. Hetzelfde kan naar mijn mening gelden voor de 
aanpak van (passieve) omkoping binnen bedrijven. 

Na de invoering van de strafwet ter bestrijding van 
corruptie in het bedrijfsleven is evenwel lange tijd een 
windstilte ingetreden. Ook in strafrechtelijke zin bleef 
de wet een dode letter. In de periode 1981-1990 zijn 
slechts twee rechterlijke vonnissen gewezen inzake 
overtreding van art. 328ter Sr. Toch worden geregeld 
gevallen van corruptie in bedrijven gesignaleerd. Een 
op de drie bedrijven die aan de enquete medewerking 
verleenden is in de afgelopen twee jaar met tenminste 
een geval geconfronteerd geweest. Een op de tien 
bedrijven zelfs met vier of meer gevallen. 

Men hangt de vuile was liever niet buiten, sterker 
nog, men liep ook intern liever met een grote boog 
om de problemen heen. In die situatie van stilzwijgen 
lijkt de afgelopen jaren een kentering te zijn 
gekomen. Enkele grote ondernemingen zijn in de 
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publiciteit getreden met gedragscodes ter regulering 
van giften en bijverdiensten. Uit de enquete komt 
naar voren dat een kwart van de bedrijven momenteel 
gedragscodes heeft ter normering van dubbelfuncties 
en van giften. Een groot deel van deze bedrijven heeft 
ook in de arbeidsovereenkomsten bepalingen hierover 
opgenomen. Deze bedrijven zijn, om het zo eens uit 
te drukken, ook op andere fronten goed bezig. De 
respondenten verklaren vaker dat in hun bedrijven 
duidelijkheid bestaat over wat geoorloofd is en 
maken vaker melding van het bestaan van overige 
preventieve maatregelen ter bestrijding van corruptie. 

Maar uit de enqu8te komt ook een ander beeld 
naar voren. In betrekkelijk veel bedrijven bestaat nog 
steeds een groot schemergebied zonder duidelijkheid 
over wat wel en niet is toegelaten. Bijna de helft van 
de respondenten verklaart dat in hun bedrijf noch in 
arbeidsovereenkomsten noch in gedragscodes normen 
zijn ontwikkeld inzake het aannemen van giften. Len 
nog groter percentage stelt dat in hun onderneming 
geen duidelijke grenzen zijn getrokken over wat 
hieromtrent wel en niet is toegestaan. 

De respondenten blijken een grote mate van 
overeenstemming te hebben over wat het meest straf-
waardig is aan corruptie. Geheel in de lijn van de 
strafwet wordt schending van het vertrouwen door de 
werknemer als het meest essentieel beschouwd. Dit 
schept verplichtingen voor degenen aan wie de 
meeste macht is toevertrouwd: het topmanagement. 
Met name de leiding zou het goede voorbeeld dienen 
te geven door zowel bij het ontvangen als het geven 
van giften duidelijke grenzen in acht te nemen (zie 
over de voorbeeldfunctie: Van de Bunt, 1992, p. 22). 

Machtsbederf aan de top sluit bovendien elk 
slagvaardig optreden tegen corruptie in de lagere 
echelons uit. Len respondent vermeldt het volgende 
voorval uit zijn bedrijf: Ten werknemer bleek 
corrupt, zijn directe chef wilde hem controleren, maar 
dat werd hem onmogelijk gemaakt, omdat de 
directeur ook boter op het hoofd heeft. Corruptie-
zaken komen pas boven water wanneer dit evenwicht 
tussen baas en werknemer uit balans geraakt.' 

De overheid zou het goede voorbeeld kunnen 
geven. Handhaving van de huidige situatie waarin de 
fiscale overheid steekpenningen voor 100% aftrekbaar 
acht en slechts een beperkte fiscale aftrekbaarheid 
voor relatiegeschenken toestaat steekt vreemd af bij 
het recente beleidsplan om corruptie te weren. De 
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overheid zal voor behoud van haar geloofwaar-
digheid in de bestrijding van corruptie de handhaving 
van de norm boven het materiele gewin moeten 
stellen. De respondenten zijn het roerend met mij 
eens. Zij vinden het bijna alien niet terecht dat steek-
penningen fiscaal afrekbaar zijn. 

Noten 

' Met dank aan mijn collega drs. 
Guillaume Beijers die bij de 
uitvoering van de enquete en de 
verwerking van de gegevens 
onmisbaar was. De opzet en 
uitvoering van het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in het kader van 
het doctoraalvak Verdieping 
Criminologie. Acht doctoraalstu-
denten criminologie, Edward van 
den Elshout, Hester Hageman, 
Wim Huisman, Merijn de Jong, 
Desiree Laagland, Ingrid 
Modderman, Rianne Swinkels en 
Danielle Visser waren met hun 
aanstekelijke jeugdige enthou-
siasme een grote stimulans. Zij 
hebben bovendien op uitstekende 
wijze de telefonische enquetering 
voor hun rekening genomen. 

Met dank aan de hoofdafdeling 
rechtsbescherming en veiligheid 
van het CBS. Over het aantal 
ingeschreven strafzaken terzake 
van art. 328ter Sr. voor 1981 kon 
het CBS helaas geen cijfers 
verstrekken. 
3  Tot de VBB kunnen alleen 
veiligheidsfunctionarissen 
toetreden die in dienstbetrekking 
zijn bij bedrijven of ambtelijke 
organisaties. Commerciele recher-
chebureaus kunnen geen lid 
worden. 
4  Van de 77 personen die de 
enquete niet hebben beantwoord 
hebben 20 personen expressis 
verbis geweigerd: geen 
toestemming van de directie, geen 
tijd, en dergelijke. De overigen 
waren/hielden zich ook na 
herhaalde pogingen onbereikbaar, 
zegden toe schriftelijk te zullen 

reageren (hetgeen niet gebeurde) 
of vonden invulling overbodig 
omdat een naaste collega de 
enquete reeds had ingevuld. 

In het algemeen was de 
medewerking en de openheid van 
de respondenten bij het afnemen 
van de enquete groot. Zes respon-
denten verklaarden dat zij graag 
in een mondeling gesprek uitvoe-
riger met ons over de proble-
matiek wilden praten. De 
gegevens uit deze gesprekken 
konden niet meer in dit artikel 
worden verwerkt. 
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Omvang en bestrijding van 

bestuurlijke criminaliteit 

dr. L.W.J.C. Huberts* 

Wat is bestuurlijke criminaliteit, hoe omvangrijk is 
het verschijnsel in Nederland en wat kan er worden 
gedaan om het terug te dringen? Over het belang van 
deze vragen bestaat maar weinig verschil van mening. 
In de media wordt regelmatig gretig gediscussieerd 
over politici en ambtenaren die over de schreef gaan. 
Daardoor is het des te opvallender hoe weinig 
aandacht er binnen de sociale wetenschappen bestaat 
voor dit fenomeen. Empirisch onderzoek is schaars, 
theoretische reflectie zeldzaam. 

Aan de Vrije Universiteit werd in 1992 een 
onderzoek verricht dat tot doel had enig licht te 
werpen op de omvang van in het bijzonder 
bestuurlijke corruptie en fraude. De kern van dit 
artikel bevat de weergave van de opzet en de resul-
taten van dat onderzoek. Daaraan voorafgaand 
verbind ik de onderzochte verschijnselen met andere 
denkbare vormen van laakbaar gedrag of machts-
bederf. Afgesloten wordt met een bespreking van de 
onderzoeksresultaten en enkele consequenties voor 
het beleid. 

Begrip 

Voor termen als `machtsbederf, laakbaar 
bestuurlijk gedrag', `bestuurlijke criminaliteit' en 
`bestuurlijke fraude en corruptie' bestaan geen 
eenduidige en onbetwiste beschrijvingen (Friedrich, 
1989; Gardiner, 1992). Toch is conceptuele 

* De auteur is als universitair docent bestuurskunde 
verbonden aan de Vakgroep Politicologie en Bestuurskunde 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij dankt drs. D. 
Oegema voor zijn hulp bij het analyseren van de onder-
zoeksresultaten en drs. C. Peeters en dr. M. de Vries voor 
hun suggesties naar aanleiding van een eerdere versie van 
dit artikel. 
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helderheid van groot belang, zowel wetenschappelijk 
als politiek-bestuurlijk. Concepten zijn de 
bouwstenen voor kennis en inzicht en inzicht is weer 
een voorwaarde voor effectief bestuurlijk handelen. 
Daarbij acht ik het overigens van secundair belang 
welke etiketten precies gebruikt worden; belangrijker 
is de inhoud van het begrippenkader, de achterlig-
gende gedachtengang. Het conceptuele kader dient 
verfijnd genoeg te zijn om de verscheidenheid en 
veelvormigheid van het bestudeerde verschijnsel te 
omvatten. 

In deze beschouwing zal ik mij richten op het 
openbaar bestuur, op het doen en laten van ambte-
naren en politici. Verschijnselen als belasting- en 
uitkeringsfraude door burgers vallen hierbuiten. Het 
handelen door ambtenaren en politici is gebonden 
aan normen, plichten en spelregels. Deze maken 
duidelijk wat ethisch aanvaardbaar is en wat niet 
(Korsten en Van Zanten, 1988). Wat laakbaar is, werd 
door de minister van Binnenlandse Zaken aan de 
kaak gesteld met gebruikmaking van de veel eerder 
door Brasz geintroduceerde term Inachtsbederr 
(Wertheim en Brasz, 1961). Machtsbederf, zo zei 
minister Dales, omvat meer dan alleen de zwaar 
beladen verschijnselen van fraude en corruptie: 
`Machtsbederf (...) draagt het element van ontbinding, 
verval, vervaging van normen in zich. Het gaat mij 
om het sluipend gevaar van bezoedeling van de 
ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van 
integriteit van bestuurders, van ontkenning van de 
hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat 
staat. Machtsbederf kan 'in the end' leiden tot gecor-
rumpeerd worden, corruptie en fraude.' (Dales, 1992) 

Deze duidelijke scheiding tussen corruptie en 
fraude enerzijds en andere vormen van laakbaar 
gedrag anderzijds, wordt in de literatuur lang niet 
altijd aangebracht. De neiging bestaat om de termen 
fraude (Brants en Brants, 1991; Helvoort & 
Kamerling, 1988; Hoefnagels, 1987) of corruptie 
(Bouman, 1978; Hoetjes, 1982, 1991) als paraplu-
begrip te gebruiken. lk kies daar niet voor, ook al is 
het verleidelijk om in dit themanummer van Just itiele 
Verkenningen de term fraude als algemeen, overkoe-
pelend begrip te gebruiken. Bestuurlijke fraude en 
corruptie zie ik als tamelijk specifieke bestuurlijke 
misdrijven, ofwel als bepaalde vormen van 
bestuurlijke criminaliteit, van wetsovertreding door 
politici of ambtenaren. 
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Bestuurlijke corruptie doet zich voor wanneer ambte-
naren of politici in functie iets doen of nalaten om 
daarmee persoonlijk financiele of andere gunsten te 
verwerven van derden (individuen, organisaties, 
bedrijven of instanties). Deze beschrijving sluit aan 
bij de artt. 362 en 363 uit het Wetboek van Strafrecht: 
strafbaar is de ambtenaar die een 'gift of belofte 
aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten 
einde hem te bewegen om in zijn bediening jets te 
doen of na te laten'. Ambtenaren of politici plegen 
bestuurlijke fraude wanneer zij persoonlijk profiteren 
ten koste van de overheid zelf, zonder dat derden 
daar directe voor- of nadelen van ondervinden. 

Behalve corruptie en fraude zijn ook andere 
vormen van bestuurlijke misdrijven en overtredingen 
denkbaar. Bovendien kunnen ambtenaren of politici 
ook op andere wijze over de schreef gaan. In dat 
geval handelen zij in strijd met geldende 
politiek-bestuurlijke normen en waarden, zonder dat 
wetten worden overtreden. Handelen in strijd met 
geldende normen, is `bestuurlijk laakbaar gedrag' 
oftewel `machtsbederf 

Het gebruik van een dergelijk begrippenkader 
(bestuurlijk machtsbederf, bestuurlijke criminal iteit, 
bestuurlijke corruptie en fraude) heeft drie voordelen. 
Ten eerste wordt ermee benadrukt dat politici en 
ambtenaren, evenals alle andere burgers, laakbaar en 
ook crimineel kunnen handelen. Gemeengoed is die 
gedachte niet, zeker niet binnen het openbaar bestuur 
zelf. Criminaliteit is jets van burgers; de overheid 
wordt louter gezien als bestrijder van criminaliteit. De 
introductie van de term bestuurlijke criminaliteit 
beoogt die vanzelfsprekendheid te relativeren. 

Bovendien biedt deze term de mogelijkheid 
aansluiting te zoeken bij het meer verfijnde weten-
schappelijke instrumentarium waarmee criminaliteit 
door burgers wordt geanalyseerd. Bij voorbeeld door 
kleine bestuurlijke criminaliteit als specifieke vorm te 
onderscheiden, met als voorbeeld de vuilnisman die 
voor verleende diensten jets extra's vraagt. Of door te 
onderscheiden tussen ongeorganiseerde en georgani-
seerde bestuurlijke misdaad; is in Nederland nog - 
bijna - uitsluitend sprake van ongeorganiseerde, 
individuele corruptie en fraude, in Italie lijkt ook de 
georganiseerde bestuurlijke criminaliteit te gedijen, 
met enerzijds de structurele bemoeienis van politieke 
partijen met corruptie en anderzijds de omvangrijke 
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aanwezigheid van mafia-zetbazen binnen het 
openbaar bestuur. 

Ten tweede wordt duidelijk dat er diverse vormen 
van machtsbederf en van crimineel bestuurlijk gedrag 
bestaan. Er bestaan meer en minder ernstige vormen. 
Bestuurlijke criminaliteit kan bij voorbeeld worden 
onderscheiden in bestuurlijke overtredingen en 
misdrijven. Voorbeelden van bestuurlijke misdrijven 
zijn corruptie en fraude.' Het kader dwingt ons te 
preciseren wat we bedoelen met bestuurlijke corruptie 
en fraude. 

Ten derde daagt het kader uit tot het leggen van de 
relatie tussen corruptie en fraude en andere vormen 
van machtsbederf (laakbaar gedrag). Minister Dales 
suggereerde dat machtsbederf 'in the end' zou 
kunnen leiden tot corruptie en fraude. Is er 
inderdaad een voedingsbodem aan te geven 
waarbinnen vele vormen van machtsbederf gedijen en 
waarbinnen zich uiteindelijk ook corruptie of fraude 
zullen voordoen? Onwaarschijnlijk is dat niet, 
gegeven de factoren die bij voorbeeld Hoetjes (1982) 
`corruptogeen' of corruptiebevorderend noemt. 

Onderzoek 

Feitelijk is er uitermate weinig bekend over de mate 
waarin het openbaar bestuur wordt gekenmerkt door 
crimineel bestuurlijk handelen in het algemeen en 
fraude en corruptie in het bijzonder. We weten het 
een en ander, dankzij met name Hoetjes (1982, 1991), 
over corruptie- en fraudezaken die op de agenda van 
de strafrechter belanden. Ook is wel lets bekend over 
corruptie binnen bepaalde overheidsdiensten (Van 
den Hoff, 1986) en binnen de politie (Punch, 1985) en 
over corruptie vanuit de georganiseerde misdaad 
ofwel `misdaadondernemingen' (CR1, 1992; Van 
Duyne, Kouwenberg e.a., 1990). 

De bedoeling van het onderzoek waarvan hier 
verslag wordt gedaan, was informatie te vergaren over 
de omvang van bestuurlijke corruptie en fraude. Het 
is eenvoudig van opzet. Gemeentesecretarissen werd 
door middel van een korte schriftelijke enquete 
gevraagd welke ervaringen zij persoonlijk hebben 
gehad met fraude en corruptie. Vanzelfsprekend werd 
anonimiteit gegarandeerd. Deze functionarissen 
werden als respondent gekozen vanuit de veronder-
stelling dat een gemeentesecretaris bij uitstek weet 
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heeft van de gevallen van fraude of corruptie die 
ergens binnen het gemeentelijk apparaat aan de 
oppervlakte komen. 

Aan de gemeentesecretarissen werden de volgende 
kernvragen voorgelegd: 
- Hoe vaak kreeg u als gemeentesecretaris te maken 
met werkelijke en vermeende corruptie en/of fraude 
door ambtenaren of politici? 
- Binnen welke sector of afdeling speelden die 
gevallen zich af? 
- Werd de kwestie intern afgehandeld of werden 
politie en justitie ingeschakeld? 

Er werd omschreven wat onder corruptie en fraude 
verstaan moest worden (overeenkomstig het hier 
weergegeven begrippenkader). Aanvullend werd 
onderscheiden tussen vermeende en werkelijke fraude 
en corruptie. Bij vermeende gevallen wordt gedoeld 
op de gevallen waarin geruchten en verdenkingen 
ernstig genoeg waren om er als secretaris enige 
aandacht aan te besteden. Bij werkelijke fraude en 
corruptie gaat het om de gevallen waarvan het naar 
de persoonlijke mening van de secretaris vaststaat dat 
fraude of corruptie in het geding was. Gevallen van 
daadwerkelijke fraude of corruptie kunnen intern zijn 
afgehandeld (op basis van intern onderzoek, gevolgd 
door eigen maatregelen) of extern, door inschakeling 
van politie en justitie. 

Een aselecte steekproef van 94 gemeentesecreta-
rissen kreeg het enqueteformulier toegestuurd. 
Vanwege het geringe aantal van drie grote gemeenten 
in de steekproef, werd besloten ook de overige 
dertien gemeenten boven de 100.000 inwoners aan te 
schrijven. In totaal werden aldus 107 gemeenten 
benaderd. De respons was meer dan bevredigend. 
Tabel 1 laat zien dat maar liefst 77% van de gemeen-
tesecretarissen reageerde. De meeste reacties waren 
bruikbaar (71%). 2  

De gemeentesecretarissen die reageerden deden 
zowel verslag van hun ervaringen in de huidige 
functie als van hun eventuele eerdere ervaringen als 
gemeentesecretaris elders. Dat leverde aanvullende 
informatie op en het totaal aan gemeenten of `posten' 
waarover gerapporteerd werd kwam daarmee op 92. 

Is met betrekking tot dit onderzoek geen scepsis op 
zijn plaats betreffende de betrouwbaarheid en 
geldigheid? De precieze begripsomschrijving, de 
representativiteit van de steekproef, de gegarandeerde 
anonimiteit en de hoge respons rechtvaardigen mijns 
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label 1: Steekproef en reagens 

Omvang gemeente 	Steek- 	Reacties 	 Bruikbaar 

	

proef 	Abs. 	Perc. 	Abs. 	Pere. 

Tot 5.000 inwoners 	 8 	6 	75 	6 	75 

5.000-10.000 inwoners 	29 	25 	86 	25 	86 

10.000-25.000 inwoners 	31 	22 	71 	22 	71 

25.000-100.000 inwoners 	23 	16 	70 	16 	70 

Meer dan 100.000 inw. 	3 	1 	33 	0 	0 

Aanvulend >100.000 inw. 	13 	12 	92 	7 	54 

Totaal 	 107 	82 	77 	76 	71 

inziens optimisme over de betrouwbaarheid van het 
onderzoek. 

Wel kan men zich afvragen hoe groot de geldigheid 
is. Door gemeentesecretarissen te vragen naar 
ervaringen met corruptie en fraude, kan niet duidelijk 
worden hoe vaak deze delicten voorkomen, omdat de 
secretaris per definitie geen weet heeft van de 
niet-ontdekte, voor de daders geslaagde gevallen van 
fraude en corruptie. Bovendien is het niet 
waarschijnlijk dat alle gevallen van ontdekte 
bestuurlijke criminaliteit ook worden doorgespeeld 
naar de top van de gemeentelijke hierarchie. 
Naarmate de gemeente en dus het gemeentelijk 
apparaat groter is, geldt dat vanzelfsprekend sterker. 3  
De veronderstelling dat in ieder geval de meer 
ernstige gevallen op het bureau van de gemeentese-
cretaris belanden wordt overigens gedeeld door 90% 
van de betrokken gemeentesecretarissen.° Geconclu-
deerd kan worden dat het onderzoek informatie 
oplevert over de ontdekte, ernstige gevallen van 
bestuurlijke fraude en corruptie in Nederlandse 
gemeenten maar dat met betrekking tot de grote 
steden van enige onderschatting van de omvang 
sprake kan zijn. 

Aantal gevallen 

Hoe vaak krijgt een gemeentesecretaris in 
Nederland te maken met gevallen van vermeende of 
werkelijke fraude of corruptie? De gemeentesecreta- 
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Tabel 2: Aantal gevallen van vermeende en werkelijke corruptie en fraude 

	

Gemeente 	Gemeente 	Gemeente Gemeente 	Totaal 

	

<10.000 	10.000— 	25.000— >100.000 

	

inwoners 	25.000 	100.000 inwoners 
inwoners inwoners 

Aantal posten 
en ervarings-
jaren van de 
secretarissen: 
Secretarisposten 	42 	26 	17 	 7 	92 
Secretarisjaren 	282 	205 	112 	54 	653 

Aantal gemelde 
gevallen van 
corruptie en 
fraude 	 24 	32 	24 	43 	123 

Hoe vaak maakt 
een gemeente- 	elke 	elke 	elke 	elke 	elke 
secretaris een 	11.8 	6.4 	4.7 	1.3 	5.3 
geval mee? 	 jaar 	jaar 	jaar 	jaar 	jaar 

Hoeveel 
gemeenten zijn er 
in Nederland 
(uitgaande van 
de verhouding in 
de steekproef) 	257 	215 	159 	16 	647 

Hoeveel gevallen 
doen zich jaarlijks 
binnen deze cate-
gorieen van 
gemeenten voor? 21.9 33.6 	34.1 

Leesvoorbeeld gemeente < 10.000 inwoners: Over 42 gemeenten met 
minder dan 10.000 inwoners is door de gemeentesecretarissen informatie 
verschaft. In de 282 jaren dat de 42 secretarissen in functie zijn of waren, 
maakten zij 24 gevallen van vermeende en werkelijke corruptie en fraude 
mee: 1 keer per 11.8 jaar. Wordt ervan uitgegaan dat dat gemiddelde voor 
alle 257 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners geldt, dat betekent 
het dat zich in dergelijke gemeenten elk jaar 21.9 nieuwe gevallen 
voordoen. 

rissen die reageerden, rapporteren in hun huidige of 
vroegere baan als gemeentesecretaris in totaal 123 
gevallen meegemaakt te hebben. 5  Dat betekent dat - 
gemiddeld - elke secretaris in zijn of haar carriere 
wel eens een geval tegenkomt. 

Dat gemiddelde zegt echter nog maar weinig. De 
kans op ervaringen met werkelijke of vermeende 
gevallen van fraude of corruptie hangt natuurlijk 

12.7 	102.3 
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sterk samen met de omvang van de gemeente. Tabel 2 
biedt daarover specifieke informatie. In zeer kleine 
gemeenten komt fraude of corruptie zelden voor: een 
keer in de bijna twaalf jaar in gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners. In grote steden met meer dan 
100.000 inwoners wordt de gemeentesecretaris er 
bijna jaarlijks mee geconfronteerd, om precies te zijn 
een keer per 1.3 jaar. 

Op basis van de steekproefresultaten kan worden 
geschat hoe vaak zich in Nederlandse gemeenten 
bestuurlijke corruptie of fraude voordoet. Uitgangs-
punt daarbij is de verhouding tussen de kleinere en 
de wat grotere gemeenten zoals die uit de steekproef 
naar voren kwam. ,  

In de 16 grote steden doen zich volgens deze 
schatting jaarlijks 12.7 gevallen van vermeende en 
werkelijke corruptie en fraude voor, in middelgrote 
gemeenten met 25.000 tot 100.000 inwoners 34.1 
gevallen, in gemeenten met 10.000-25.000 inwoners 
33.6 gevallen en in de kleine gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners 21.9 gevallen. Alles bijeen doen 
zich jaarlijks in Nederlandse gemeenten 102 gevallen 
van vermeende en werkelijke corruptie en fraude 
voor. 

Kenmerken lokale corruptie 

In tabel 3 wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen: In welke mate menen gemeentesecretarissen 
dat het bij gemeentelijke corruptie en fraude gaat om 
werkelijke en in welke mate om vermeende gevallen? 
Wat komt meer voor: corruptie of fraude? Melden 
gemeentesecretarissen dat vooral ambtenaren over de 
schreef gaan of begaan ook politici misstappen? Hoe 
vaak worden de gevallen intern afgehandeld en hoe 
vaak worden politie en justitie ingeschakeld? 

Corruptie en fraude blijken ongeveer even vaak 
voor te komen. Zesenvijftig gevallen van corruptie 
(46%) en 67 gevallen van fraude (54%) worden 
genoemd. Eenentwintig keer betreft het politieke, 102 
keer ambtelijke overheidsdienaren (respectievelijk 
17% en 83%). In kleinere steden en dorpen staat het 
gedrag van politici nogal eens ter discussie. In 
gemeenten met meer dan 25.000 inwoners is dat hoge 
uitzondering (slechts 3 van de 67 gevallen). 

In totaal melden de gemeentesecretarissen 123 
gevallen van fraude en corruptie, waarvan 82 
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Tabel 3: Lokale corruptie en fraude nader bezien 
(aantallen naar gemeentegrootte) 

Gemeente Gemeente Gemeente Totaal 
<25.000 	25.000 - 	> 100.000 

inwoners 	100.000 	inwoners 
inwoners 

Gerapporteerde 
gevallen van corruptie 
en fraude 	 56 	24 	 43 	123 

Corruptie 	 27 	 4 	 25 	56 
Fraude 	 29 	20 	 18 	67 

Ambtenaren 	 38 	23 	 41 	102 
Politici 	 18 	 1 	 2 	21 

Werkelijk 	 32 	17 	 33 	82 
Vermeend 	 24 	 7 	 10 	41 

Werkelijk: 
- intern afgehandeld 	 23 	 8 	 8 	39 
- politie/justitie ingeschakeld 	9 	 9 	 25 	43 

werkelijke en 41 vermeende gevallen. Dat betekent 
dat de gemeentesecretarissen in 67% van de gevallen 
overtuigd waren van de fraude en corruptie. In die 
gevallen werd overgegaan tot handelen. 

Van de 82 werkelijke gevallen blijken er 39 intern te 
zijn afgehandeld (48%) en in 43 gevallen (52%) werd 
de hulp van politie en justitie ingeroepen. Corruptie 
wordt overigens wat vaker aangegeven dan fraude 
(respectievelijk in 60% en 47% van de gevallen, om 
precies te zijn in respectievelijk 21 van de 35 en 22 
van de 47 gevallen). 

Ook op dit punt bestaan grote verschillen tussen 
kleinere en grotere gemeenten. Grotere gemeenten 
schakelen veel vaker het justitiele gezag in dan kleine. 
Interne afhandeling is bij gemeenten boven de 
100.000 inwoners uitzondering (28%) en bij 
gemeenten onder de 25.000 inwoners regel (76%). 

Uit tabel 4 blijkt binnen welke delen van de 
gemeentelijke organisatie zich de gemelde gevallen 
van fraude of corruptie hebben voorgedaan (voor 97 
gevallen werd daarover informatie gegeven). Opmer-
kelijk is, ten eerste, de verscheidenheid. Fraude en 
corruptie komen niet alleen voor binnen de 
afdelingen die als kwetsbaar bekend staan, zoals 
financien, bouwen en wonen en de sociale dienst. Er 
worden ook gevallen gemeld bij bijvoorbeeld de 
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Tabel 4: Lokale corruptie en fraude naar beleidsterrein 

Dienst of taak 

Bouwen en wonen 	 19 	 23 	 42 
Algemene en burgerzaken 	 18 	 7 	 25 
Welzijn en onderwijs 	 4 	 5 	 9 
Financien 	 8 	 0 	 8 
Sociale dienst 	 3 	 1 	 4 
Economische zaken 	 1 	 2 	 3 
Nutsbedrijven 	 2 	 0 	 2 
Diversen 	 4 	 0 	 4 

Totaal 	 59 	 38 	 97 

brandweer, de stadsdrukkerij, in de cultuursector, bij 
de nutsbedrijven, bij het beheer van markten en 
havens, binnen de dienst sport- en recreatie en binnen 
de afdeling onderwijs. 

Ten tweede valt op dat de afdeling Bouwen en 
Wonen (openbare werken, ruimtelijke ordening, yolks-
huisvesting) duidelijk het vaakst getroffen wordt, 
terwij1 Algemene en Burgerzaken als goede tweede 
volgt (inclusief secretarie, afdeling bevolking, perso-
neelszaken). Ten derde is het verschil tussen kleinere 
en grotere gemeenten vermeldenswaard. In kleine 
gemeenten doet zich relatief veel fraude en corruptie 
voor in de sfeer van Algemene en burgerzaken. 

Nederland 

	

Gemeenten 	Gemeenten 	Totaal 

	

< 100.000 	>100.000 	gemeenten 

	

inwoners 	inwoners 

Het Nederlandse openbaar bestuur bestaat niet 
alleen uit gemeenten. Om te kunnen schatten wat de 
totaIe omvang van bestuurlijke fraude en corruptie is, 
dienen ook andere overheidsniveaus in de 
beschouwing te worden betrokken. Om uitspraken te 
doen over het gehele openbaar bestuur, kan infor-
matie over de gemeentelijke overheidsorganisatie 
evenwel alleen worden gebruikt, wanneer de volgende 
vooronderstellingen worden gehanteerd. 

Er wordt van uitgegaan dat de omvang van fraude 
en corruptie in een overheidsorganisatie direct te 
maken heeft met de omvang van die organisatie en de 
fraude- of corruptiegevoeligheid van de taken van die 
organisatie. De omvang van enerzijds gemeenten en 
anderzijds het openbaar bestuur is bekend 
(Weggemans, 1989, p. 353). Bij gemeenten werkten 
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begin 1988 211.000 mensen, 27,7% van het totale bij 
de overheid werkende personeel (763.000). 

Over de gevoeligheid van het gemeentelijke taken-
pakket, in verhouding tot die van de taken van 
andere overheidsorganisaties, is niets bekend. Enig 
idee ontstaat wanneer wordt geredeneerd vanuit 
factoren die medebepalend zijn voor de kans op 
corruptie en fraude 7 : de belangen die op het spel 
staan voor de burger en zijn organisaties en de 
directheid van het contact tussen overheidsfunctio-
naris en belanghebbende burger. Afgezet tegen de 
lokale overheid, lijkt de onderwijssector dan weinig 
kwetsbaar, behoren politie en justitie duidelijk tot de 
`risicogroepen' en zullen departementale organisaties 
sterk verschillen (vergeleken met gemeenten zijn de 
contacten met burgers wellicht minder direct, maar de 
belangen die op het spel staan zijn vaak groter). 

De conclusie die daaruit voortvloeit is niet 
duidelijk en eenduidig. Daarom ga ik vooralsnog - bij 
gebrek aan beter - uit van de veronderstelling dat de 
corruptie en fraudegevoeligheid van de lokale 
overheid niet groter of kleiner is dan de gevoeligheid 
daarvoor binnen de overheid in totaliteit. 

Gemeenten worden jaarlijks met 102.3 gevallen van 
fraude of corruptie geconfronteerd. Een simpele 
rekensom leert dat zich - uitgaande van de geexplici-
teerde veronderstellingen - in Nederland binnen het 
gehele openbaar bestuur naar schatting jaarlijks 370 
gevallen van werkelijke en vermeende fraude en 
corruptie voordoen. 8  Ongeveer dagelijks wordt ergens 
in Nederland een overheidsorganisatie opgeschrikt 
door vermeende of werkelijke fraude of corruptie. 

Wordt verondersteld dat de verhoudingen tussen 
vermeende en werkelijke gevallen en tussen interne 
afhandeling en het inschakelen van justitie, voor het 
openbaar bestuur in zijn geheel overeenkomen met de 
gegevens die voor gemeenten zijn gevonden, dan is 
het beeld voor het gehele openbaar bestuur als volgt. 
Van de geconstateerde 370 gevallen van fraude en 
corruptie blijken er 123 slechts vermeend. Dat wil 
zeggen dat ofwel onduidelijk blijft of er iets aan de 
hand was, ofwel naar tevredenheid wordt aangetoond 
dat de geruchten niet terecht waren. 

In de andere 247 gevallen is het politiek en/of 
ambtelijk management ervan overtuigd dat corruptie 
of fraude is gepleegd. Die overtuiging leidt tang niet 
altijd tot inschakeling van justitie, ook al is dat in 
feite wettelijk verplicht. 117 gevallen worden 
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binnenshuis onderzocht en in 130 gevallen worden 
politie en justitie ingeschakeld: 71 fraude- en 59 
corruptiegevallen. 

In die laatste gevallen komt het niet altijd tot een 
rechtszaak. Hoetjes (1991) onderzocht corruptiestraf-
zaken en concludeerde dat er jaarlijks gemiddeld 19 
strafzaken spelen, welke resulteren in ongeveer zes 
veroordelingen. Dat betekent dat er een nog nader te 
verklaren kloof bestaat tussen het feitelijke aantal van 
19 strafzaken en het in het VU-onderzoek gevonden 
aantal van 59 corruptiezaken per jaar waarbij politie 
en justitie worden ingeschakeld. 

Beschouwing 

Bij de analyse van de onderzoeksresultaten past 
voorzichtigheid, zeker ook omdat over diverse 
vooronderstellingen te twisten valt. Ik beperk me 
daarom tot enkele saillante punten. Allereerst plaats 
ik een enkele opmerking over de ernst van het 
verschijnsel, hetgeen wordt gevolgd door korte 
beschouwingen over de vraag of corruptie en fraude 
vaker voorkomen onder ambtenaren of onder politici 
en over de vraag of de situatie in de dorpen en kleine 
gemeenten ernstiger of minder ernstig is dan in de 
grotere gemeenten. 

Op het punt van de `ernst' biedt het onderzoek voor 
elk wat wils. Nederland is Italie niet, er huist geen 
paalworm in de pijlers van onze samenleving, maar er 
is evenmin reden tot onverschilligheid. Uitgaande van 
247 werkelijke gevallen per jaar, een nieuw geval van 
bestuurlijke fraude of corruptie per werkdag, mag 
tenminste van bestuur en bestuurswetenschap worden 
verwacht dat er de nodige aandacht aan het 
onderwerp wordt besteed. Daartoe zou moeten 
behoren dat er meer energie wordt gestoken in het 
verkrijgen van kennis over en inzicht in het fraude en 
corruptieverschijnsel. Het VU-onderzoek is waardevol 
- in het land der blinden is eenoog koning - maar al 
met al weten we bedroevend weinig over de precieze 
omvang en werking van bestuurlijke criminaliteit. 

Daarbij komt dat er politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen gesignaleerd kunnen worden die tot 
waakzaamheid manen (Van de Giesen, 1992). 
Daartoe behoren de ontwikkeling van een flexibeler, 
klantvriendelijker en marktgerichter ambtelijk 
optreden en de toename van het lobbyen, het directe 
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informele contact tussen organisaties en bedrijven en 
ambtenaren en politici (Van Schendelen, 1988). 

Nog verontrustender wellicht, is een andere factor: 
de uitbreiding van de georganiseerde misdaad. Het 
aantal misdaadondernemingen lijkt toe te nemen, 
evenals hun professionaliteit, internationale orientatie 
en produktenpakket (Van Duyne e.a., 1990). 
Misdaadondernemingen bewegen zich op nieuwe 
beleidsterreinen, waardoor nieuwe onderdelen van 
het openbaar bestuur in hun blikveld komen. Worden 
de cijfers van de Centrale Recherche Informatiedienst 
serieus genomen 9, dan is dat verontrustend. De CRI 
concludeerde in haar Jaarverslag 1991 dat er in 
Nederland 599 groeperingen bestaan die zich op 
bovenlokaal niveau bezighouden met georganiseerde 
criminaliteit. In 18% van de gevallen zijn er aanwij-
zingen voor corruptie van overheidsfunctionarissen of 
personen uit het bedrijfsleven. Ofwel: van meer dan 
100 criminele groepen wordt verondersteld dat ze met 
corruptie van doen hebben. 

Ambtenaren en politici 

Ambtenaren en politici is niets menselijks vreemd, 
zo mag verwacht worden, en dus zullen ze wel eens 
crimineel opereren. Welke van de twee categorieen 
gaat het meest over de schreef? Soms lijkt het alsof 
ambtenaren gevoeliger zijn voor fraude en corruptie 
dan politici. Ook het onderzoek waarover ik hier 
rapporteer zou aan die indruk kunnen bijdragen. Het 
aantal gesignaleerde gevallen van ambtelijke fraude 
en corruptie overtrof duidelijk de score der politici: 
102 tegen 21. Toch verdient de eerste indruk 
correctie, omdat er simpelweg veel meer ambtenaren 
dan politici zijn. Zo werkten in 1986 bij de gemeenten 
216.222 ambtenaren, terwijl in dezelfde periode als 
lokale politicus actief waren: 11.154 raadsleden, 
waarvan 1.854 tot wethouder werden gekozen, en 714 
burgemeesters (Derksen, Van Eck e.a., 1990, pp. 138, 
150, 175). 

Wordt uitgegaan van die verhoudingen tussen 
aantallen politici en ambtenaren, dan bestaat het 
lokale openbaar bestuur voor 5.2% uit politici en voor 
94.8% uit ambtenaren. Van de gemelde gevallen van 
fraude en corruptie kwam relatief veel voor rekening 
van de politici: 17.1%. Dat betekent in ieder geval dat 
er geen reden is om — zoals het ministerie van 
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Tabel 5: Corruptiepatroon in kleinere en grotere gemeente 

	

Corruptiepatroon 	Corruptiepatroon 

	

gemeente 	 gemeente 
< 25.000 inwoners > 100.000 inwoners 

Aantal vermeende en werkelijke 
gevallen van corruptie en fraude 	 56 	 43 

Aandeel: 	politici 	 32% 	 5% 
ambtenaren 	 68% 	 95% 

Aandeel: corruptie 	 48% 	 58% 
fraude 	 52% 	 42% 

	

Aandeel: vermeende gevallen 	 43% 	 23% 

	

werkelijke gevallen 	 57% 	 77% 

Werkelijke gevallen: 
intern afgehandeld 	 72% 	 24% 
politie/justitie inge- 
schakeld 	 28% 	 76% 

Binnenlandse Zaken lijkt te doen - het thema 
bestuurlijke integriteit vooral in verband te brengen 
met het doen en laten van ambtenaren. 

Grote en kleine gemeenten 

Komen corruptie en fraude in verhouding vaker 
voor binnen kleinere of binnen grotere gemeenten? 
Corruptie en fraude nemen - zoals te verwachten valt 
- toe naarmate een gemeente meer inwoners telt en 
dus ook beschikt over een omvangrijker openbaar 
bestuur (tabel 2). De toename van corruptie en fraude 
is overigens minder dan de toename van de omvang 
van het ambtelijk apparaat zou doen verwachteni° 

Opmerkelijker dan de gegevens over het verschil in 
omvang van corruptie en fraude, zijn de gegevens 
over de inhoud ervan; er lijken zich verschillende 
`fraude- en corruptiepatronen' af te tekenen, afhan-
kelijk van de gemeentegrootte. In tabel 5 zijn de 
gegevens te vinden die daarop wijzen (zie voor de 
absolute aantallen: tabel 3). 

Ten dele zullen de verschillen tussen grote en 
kleine gemeenten te maken hebben met schaalver-
schillen en de verschillende rol die een gemeentese-
cretaris binnen een kleinere of grotere organisatie kan 
spelen. Bij voorbeeld het verschil tussen werkelijke en 
vermeende gevallen. Het ligt voor de hand dat de 
dorpssecretaris van alles en nog wat hood, ook 
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wanneer het slechts om geruchten gaat, terwijl de 
secretaris van een grote stad door vele ambtelijke 
ringen wordt afgeschermd van minder ernstige 
gevallen. Dat kan verklaren dat dorpssecretarissen 
relatief meer vermeende gevallen noemen. 

Andere verschillen in de gegevens lijken meer terug 
te voeren op een standaardstramien dat ik `corruptie-
patroon' noem. Het beeld of patroon dat uit de 
summiere gegevens valt te destilleren, schets ik kort. 
Wellicht ten overvloede voeg ik daaraan toe dat het 
hier meer gaat om hypothesen voor nader onderzoek 
dan om harde conclusies op basis van de enquete. 

In het dorp gaan zowel politici als ambtenaren 
nogal eens over de schreef. De dorpspoliticus raakt 
gemakkelijker in opspraak dan de stadspoliticus. Dat 
kan voortvloeien uit de grotere belangenverstren-
geling en uit de nauwere contacten tussen burgers en 
bedrijfsleven enerzijds en ambtenaren en politici 
anderzijds. Iedereen kent elkaar, zodat er gemakkelijk 
een sfeer van dienst en wederdienst kan ontstaan, met 
politici in een bemiddelende rot tussen overheids-
dienstverlening en burger of bedrijf. 

Voor de aangiftebereidheid hebben de directe en 
nauwe contacten ook gevolgen. In dorp en kleine 
stad worden affaires niet voor niets bijna standaard 
intern afgehandeld. Ook wanneer de secretaris 
overtuigd is van de fraude of corruptie, worden 
politie en justitie buiten de deur gehouden. Ondui-
delijk is of interne sancties volgen en hoe ernstig die 
zijn. 

De politicus in de grote stad opereert in dubbel 
opzicht in een anoniemere omgeving. Hij kent de 
ambtenaren niet of minder, hij heeft veelal minder 
innige contacten met burgers, groepen en bedrijven. 
De anonimiteit heeft wet een keerzijde. De controle is 
minder direct en dat geeft ambtenaren meer beleids-
vrijheid, waarvan ook misbruik gemaakt kan worden. 
Lobbyende organisaties en bedrijven kunnen daarop 
inspelen, via het directe informele contact met de 
ambtenaar met beslissingsvrijheid over voor hen 
belangrijke zaken. 

Functioneert de ambtelijke organisatie slecht, is 
sprake van slecht ambtelijk management en ontbreekt 
controle en toezicht, dan biedt dat mogelijkheden tot 
interne fraude en tot corruptie indien contacten met 
de buitenwereld dat mogelijk maken. Volgt daarop 
ontdekking, dan is het goed voorstelbaar dat binnen 
de meer anonieme bureaucratische context geen 
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' 

pardon bestaat. Het ambtelijke of politieke toezicht 
schakelt politie en justitie in. 

De verschillende patronen, voortvloeiend uit de 
wijze van politiek bedrijven en de aard van de 
contacten tussen overheid en omgeving, vereisen 
verschillende strategieen om tegenwicht te bieden 
tegen corruptie en fraude. Daarom is het onderscheid 
van patronen van belang voor het beleid. Ter 
bestrijding van corruptie en fraude in kleine 
gemeenten dient aandacht besteed te worden aan de 
noodzaak veel explicieter en bewuster om te gaan met 
ethische vraagstukken. Uitdrukkelijk en in het 
openbaar dient aan de orde gesteld te worden wat 
wel en niet kan. Gedragscodes voor ambtenaren en 
politici lijken nuttig. De strategic dient zich uitdruk-
kelijk te richten op zowel politici als ambtenaren. De 
aangiftebereidheid verdient bijzondere aandacht. 

Voor de grotere gemeenten lijkt aandacht voor de 
kwaliteit van de ambtelijke organisatie van primair 
belang (Van den Hoff, 1992). Daarnaast is openheid 
ook hier van wezenlijk belang. Kernbegrippen zijn 
taboedoorbreking, explicitering van wat mag en niet 
mag, een weloverwogen personeelsbeleid en arbeids-
voorwaarden en adequate interne organisatie 
(inclusief controle). Bovenal is van belang dat het 
ambtelijke en politieke management zich verantwoor-
delijk weet. Passiviteit maakt medeverantwoordelijk 
voor machtsbederf, in vele vormen. 

Lie voor een beschouwing vanuit 
het (stralprecht: Van der Lugt 
(1992) over corruptie en Mevis en 
Vegter (1990) over fraude. 
2  Omdat binnen de representatieve 
steekproef van 94 gemeenten de 3 
geselecteerde grote gemeenten niet 
bruikbaar reageerden, wordt vaak 
apart gerapporteerd over kleine en 
middelgrote gemeenten enerzijds 
(resultaat representatieve steek-
proef onder gemeenten in de vier 
categorieen tot 100.000 inwoners) 
en de grote gemeenten anderzijds 
(gebaseerd op de aanvullende 
enquete onder grote gemeenten). 
Worden conclusies getrokken over 
alle gemeenten gezamenlijk, dan 
gaat daar een weging van het 

materiaal uit de steekproeven aan 
vooraf. 

Een aantal secretarissen uit grote 
gemeenten reageerde ook met de 
mededeling dat hij of zij niet kon 
overzien hoeveel gevallen zich in 
de gemeente voordeden. Dat 
verklaart bovendien in belangrijke 
mate dat weliswaar 13 van de 16 
grote gemeenten reageerden, maar 
dat slechts 7 van de 13 reacties 
bruikbaar waren. Met betrekking 
tot de onderzoeksresultaten voor 
de gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners (en met name de 
vier grote steden), is al met al 
enige scepsis terecht. Binnen deze 
categorie doen zich waarschijnlijk 
meer dan de opgespoorde 
gevallen voor. Nader onderzoek is 
bier op zijn plaats. 
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4  De desbetreffende vraag werd 
door 51 gemeentesecretarissen 
beantwoord. 13 zijn van mening 
dat alle of bijna alle gevallen van 
corruptie en fraude worden 
ontdekt waarna de secretaris ze 
onder ogen krijgt (25.5%); 33 
secretarissen stellen dat een deel 
nooit ontdekt wordt maar 
wanneer een geval aan de opper-
vlakte komt, wordt ook de secre-
taris daarvan op de hoogte 
gebracht (64.7%). 5 secretarissen 
zijn daar niet gerust op. Zij 
vermoeden dat slechts een beperkt 
of gering deel onder de ogen van 
de secretaris komt (9.8%). 

Tussen het eerste voorlopige 
onderzoeksverslag dat in Huberts 
(1992) werd samengevat en de 
uitgebreidere definitieve onder-
zoeksrapportage in dit artikel 
bestaan — geringe — verschillen 
omdat de data ten behoeve van 
het definitieve verslag opnieuw 
zijn ingevoerd en verwerkt en 
omdat op onderdelen andere 
indelingen en categorieen worden 
gebruikt. 
6  Nederland telt 647 gemeenten, 
waarvan 631 gemeenten onder de 
100.000 inwoners. Wordt de steek-
proefverdeling gevolgd (zie tabel 
1) met 37 gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners aanwezig, 31 
gemeenten met 10.000 tot 25.000 
inwoners en 23 gemeenten met 
25.000 — 100.000 inwoners, dan 
volgt daaruit de verdeling in tabel 
2. 

Zie bijvoorbeeld Blaauw (1991), 
Van den Hoff(1986, 1992), Hoetjes 
(1982) en Verstegen (1992) over de 
factoren die relevant zijn en de 
preventiemogelijkheden die 
daarbij horen. 
8  102.3 lokale gevallen van 
corruptie en fraude op 211.000 
werknemers, betekent omgerekend 
369.9 gevallen voor 763.000 
werknemers. Worden andere 
veronderstellingen gehanteerd 
over de relatieve fraude- en 

corruptiegevoeligheid van 
overheidssectoren, dan ontstaat 
vanzelfsprekend een ander beeld. 
Eenieder kan de rekenexercitie 
simpel voltrekken door het 
gevonden aantal te verbinden met 
de eigen schatting van de gevoe-
ligheid. 
9  CRI, 1992: 16. De CRI-gegevens 
zijn overigens moeilijk op waarde 
te schatten omdat niet precies 
duidelijk is hoe de CRI aan de 
cijfers komt. Regionale criminele 
inlichtingendiensten verzamelen 
informatie en dat geeft 
medewerkers van die diensten een 
beeld van de omvang en 
kenmerken van criminele groepen 
in de regio. Dat zeer subjectieve 
beeld lijkt bepalend voor de 
uitkomsten van het 
CRI-onderzoek. 
1 ° Zie voor gegevens over het 
ambtelijk apparaat van gemeenten 
met verschillend inwonertal: 
Derksen e.a., 1990: A0900-188 
(gebaseerd op onderzoek 
waarover Denters in 1981 rappor-
teerde). Lastig bij het interpreteren 
is dat de gebruikte categorieen 
niet overeen komen met die uit 
tabel 2. Gemeenten met 5.000 — 
10.000 inwoners kenden 
gemiddeld 43 ambtenaren, 
gemeenten met 30.000 — 50.000 
inwoners gemiddeld 381 ambte-
naren en gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners gemiddeld 6012 
ambtenaren. 
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Het Openbaar Ministerie en 

grote fraudezaken 

mu. M.D. van Goudoever-Herbschleb* 

Inleiding 

`Dit is een spel voor volwassenen. Wie de regels 
niet kent, mag niet mee doen.' Deze tekst werd aange-
troffen op een pamflet bij een huiszoeking in een 
grote fraudezaak. Hij roept ogenblikkelijk de vraag 
op of er bij grote fraudezaken inderdaad sprake is 
van handelingen die gebonden zijn aan spelregels. 
Als dat het geval zou zijn, zou immers ook de 
opsporing volgens vaststaande regels kunnen 
geschieden en kan er inderdaad een spel ontstaan 
tussen twee spelers van gelijk niveau, waarbij de ene 
keer de ene partij zal winnen en de andere keer de 
andere. 

Maar al te vaak lijkt het echter of er bij grote 
fraudezaken in het geheel geen sprake is van gelijk-
waardige partijen. Hierbij wordt vooral vaak gewezen 
op de problemen bij het Openbaar Ministerie (0.M.) 
dat immers de belangrijkste tegenspeler zou moeten 
zijn van de frauderende partijen. 'De intensieve 
betrokkenheid van de zijde van het O.M. is nodig om 
te voorkomen dat als gevolg van kortsluitingen tussen 
recherche-activiteiten en telasteleggings- en strafvor-
deringsbeleid produktieverlies optreedt en frustraties 
worden opgelopen.' (Van de Bunt en Peek, 1987, p. 
18.) 

Een zaak die, ondanks de intensieve betrokkenheid 
van het 0.M., ongetwijfeld tot de nodige frustraties 
heeft geleid, was de ABP-zaak. De vrijspraak in hoger 
beroep van de drie hoofdverdachten was niet in 
overeenstemming met de (mede dankzij de media) 
gewekte verwachtingen bij het publiek. De beschuldi-
gende vinger ging snel uit naar de rol van het O.M. 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het minis-
terie van Justitie. 
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Zo schreef de Volkskrant (Ten Geleide, 8-7-1988): 'Er 
bestaat nauwelijks twijfel over dat er is gerommeld, 
maar het wettig en overtuigend bewijs van gerotzooi 
kan door het O.M. niet worden geleverd.' 

Na de golf van negatieve publiciteit over de aanpak 
van fraudezaken besloot de vergadering van Procu-
reurs-Generaal (vergadering PG) in 1988 dat het tijd 
werd voor een onderzoek naar het verloop van grote 
fraudezaken. Bij het onderzoek zou de nadruk 
moeten liggen op de vraag welk gedeelte van de 
belangrijke fraudezaken onbestraft blijft en waarom. 
Bovendien moest duidelijk worden welke belasting 
deze fraudezaken vormen voor het O.M. en welke 
problemen zich in de opsporingsfase voordoen. 

Met het opstellen van een onderzoeksplan werd 
evenwel nog gewacht, omdat de resultaten van het 
frauderegistratiesysteem wellicht antwoord op de 
gestelde vragen zouden kunnen geven. Toen duidelijk 
werd dat het frauderegistratiesysteem ten aanzien van 
de fiscale- en ondernemersfraude niet goed van de 
grond was gekomen, herleefde de belangstelling voor 
het onderzoek. 

In 1989 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) een onderzoeks-
voorstel gedaan aan de vergadering PG, waarna het 
onderzoek in 1990 is begonnen. Inmiddels werden al 
enkele geruchtmakende zaken geanalyseerd (onder 
andere de studie van Brants en Brants inzake 
Slavenburg's Bank en het onderzoek van Van de Bunt 
naar de ABP-affaire), maar een algemeen beeld van 
de betrokkenheid van het O.M. bij grote fraudezaken 
ontbreekt tot dusverre nog steeds. Zo'n overzicht is 
echter wel van groot belang. Enerzijds kan via dit 
onderzoek duidelijk worden hoe het in het algemeen 
staat met de aanpak van grote fraudezaken door het 
O.M. en of er bij de aanpak ook structurele 
knelpunten zijn. 

Het doel van het onderzoek is een overzicht te 
krijgen van de handelingen die worden verricht bij de 
aanpak van grote fraudezaken. Dit loopt van de 
opsporing tot de uiteindelijke afdoening. In het 
onderzoek zal aandacht worden besteed aan de 
volgende punten: 
- het soort handelingen dat in de opsporingsfase 
wordt verricht; 
- welke opsporingsdiensten welke handelingen 
verrichten; 
- het aantal verdachten dat bij de zaak betrokken is; 
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- het aantal verdachten dat vervolgd wordt; 
- het aantal keren dat de zaak door sepot of trans-
actie wordt afgedaan; 
- het tijdsverloop bij de behandeling van de zaak; 
- welke wetsartikelen er veelal te laste worden 
gelegd; 
- welke artikelen het meest bewezen worden 
verklaard; 
- de verhouding tussen de uitspraken in eerste aanleg 
en in hoger beroep. 

In de literatuur zijn over deze punten al veel 
opmerkingen gemaakt, die echter veelal waren 
gebaseerd op resultaten van onderzoek naar slechts 
een of enkele zaken. Afzonderlijke resultaten kunnen 
natuurlijk wel een beeld geven, maar men moet zich 
er toch voor hoeden om uit (een verzameling) losse 
resultaten de conclusie te trekken dat deze te zamen 
een aanwijzing zijn voor structurele knelpunten. 

Ook Van Duyne wees op het gevaar van `anekdo-
tisme', om vervolgens echter wel de uitspraak te doen 
'maw een regelmaat van gelijksoortige anekdotes 
geven teveel rook om niet een heel echt vuur te 
vermoeden!' (Van Duyne 1988, p. 41). Om `anekdo-
tisme' in het bier beschreven onderzoek te vermijden, 
worden van twee jaren alle zaken onderzocht die 
voldoen aan de (verderop genoemde) criteria voor 
`grote fraudezaken'. 

Door zijn brede opzet kunnen uit het onderzoek 
algemenere conclusies getrokken worden dan uit de 
analyses van een fraudezaak, zoals ABP of 
Slavenburg. Desondanks blijft het natuurlijk mogelijk 
dat de zaken die in andere jaren bij het Hof zijn 
ingeschreven een heel ander beeld laten zien. 
Doordat het onderzoek zich richt op structurele 
problemen die bij de aanpak van grote fraudezaken 
naar boven komen, wordt de verzameling anekdotes 
echter in ieder geval in een breder perspectief 
geplaatst. 

In dit artikel wordt een indruk gegeven van de 
mogelijkheden van een aldus opgezet onderzoek. De 
uitvoering van het onderzoek is nog in voile gang, 
zodat men hier geen brandhaarden of gedoofde 
vuurtjes zal aantreffen. Wei wordt uiteengezet hoe het 
onderzoek is opgezet, hoeveel grote fraudezaken er 
binnen het onderzoek vallen, wat voor soort zaken dit 
zijn en hoeveel verdachten erbij betrokken zijn. 
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Het onderzoek 

Bij de uitvoering van een onderzoek naar grote 
fraudezaken stuit men op de volgende vragen: wat 
wordt verstaan onder grote fraudezaken, hoe kunnen 
alle grote fraudezaken worden gevonden en is het 
mogelijk de gevonden fraudezaken te vergelijken? 
Hieronder zal een antwoord worden gegeven op deze 
vragen. Allereerst zal aan de orde komen hoe de 
zaken geselecteerd zijn en welke definitie van grote 
fraudezaken er voor dit onderzoek wordt gehanteerd. 
Vervolgens wordt beschreven hoe de zaken zijn in te 
delen en wordt een begin gemaakt met de vergelijking 
van de zaken. 

Selectiecriteria 

Bij het zoeken naar de zaken is ervoor gekozen te 
beginnen bij de gerechtshoven. Dit had een aantal 
redenen. Ten eerste werd vaak gewezen op de 
problemen die zich voordoen bij zaken waarin hoger 
beroep wordt ingesteld, zoals het tijdsverloop en het 
verschil in uitspraak in eerste aanleg en in hoger 
beroep. Het was dus van groot belang om in ieder 
geval zaken in het onderzoek te betrekken waarin 
hoger beroep was ingesteld. Dit was niet moeilijk te 
realiseren, omdat bij grote fraudezaken het instellen 
van hoger beroep eerder regel dan uitzondering is 
(Van de Bunt en Van Duyne, 1983, p. 299). Dit 
betekent echter niet dat de gevonden zaken `alle' 
fraudezaken omvatten. Het blijft immers onbekend in 
hoeveel grote fraudezaken geen hoger beroep is 
ingesteld. 

Het tweede argument is van praktische aard. Bij de 
gerechtshoven worden per jaar veel minder zaken 
ingeschreven dan bij de rechtbanken: ongeveer 10.000 
bij de gerechtshoven tegenover 200.000 bij de recht-
banken (Jaarverslag 0.M., 1987 en 1990). Aangezien 
grote fraudezaken niet op eenvoudige wijze in een 
parketregister of ander registratiesysteem kunnen 
worden geselecteerd, moesten in beginsel alle zaken 
worden bekeken en het spreekt voor zichzelf dat 
10.000 daarbij een aantrekkelijker aantal is dan 
200.000. 

Het onderzoek is in 1990 voorzichtig van start 
gegaan met een selectie van zaken die in 1987 
ingeschreven waren bij de gerechtshoven in 
Nederland. Zaken die drie jaar daarvoor werden 
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ingeschreven, zouden immers afgehandeld zijn in 
1990. De drie jaar tussentijd gaf net de marge om de 
afloop van de zaak te weten zonder dat de zaken te 
oud werden. Na een onderbreking van enige tijd is 
het onderzoek in 1992 weer voortgezet, waarbij de 
zaken uit 1987 inmiddels wel gedateerd waren. Van 
de zaken die in 1987 werden ingeschreven bij een 
gerechtshof had de opsporing meestal al in 1984 
plaatsgevonden. Bij rapportage in 1993 zou dat 
betekenen dat er negen jaar tussen de opsporingshan-
delingen en het verslag zou zitten. Er werd dus 
besloten om ook zaken bij het onderzoek te betrekken 
die in 1990 werden ingeschreven bij de gerechts-
hoven. Deze zaken zijn van recentere datum en 
bovendien maakt deze werkwijze het mogelijk om de 
zaken van 1987 te vergelijken met de zaken van 1991.' 

De selectie van de zaken bij de gerechtshoven vond 
plaats aan de hand van het parketregister. Van iedere 
zaak werd nagegaan op welke artikelen de vervolging 
gebaseerd was. Bij het selecteren van de zaken 
zouden wij ons laten leiden door een groot aantal 
artikelen, zoals valsheid in geschrifte, oplichting 
enzovoort. Al snel bleek echter dat er vele artikelen 
zijn die kunnen wijzen op een fraudezaak. Het kwam 
er dan ook op neer dat in principe van alle zaken het 
(schaduw)dossier werd ingezien met uitzondering van 
de zaken waarin een artikel werd genoemd dat 
onmogelijk op een fraudezaak kon wijzen, bij 
voorbeeld de zaken waarbij het ging om artikel 26 
WegenVerkeersWet of artikel 310 van het Wetboek 
van Strafrecht. 

Er bleef ook na de eerste vluchtige inzage in de 
dossiers een flinke stapel fraudezaken over die op 
grond van onderstaande criteria nader werden 
geselecteerd. Fraudezaken konden alleen binnen het 
onderzoek vallen indien: er gehandeld werd binnen 
een grote organisatie en aan het handelen een 
bedrijfsmatig karakter ten grondslag lag; een persoon 
in een hoge functie binnen de organisatie betrokken 
was bij het handelen; de handelingen een zodanig 
complex karakter hadden dat er een grote opspo-
ringsinspanning nodig was om de zaak op te lossen; 
er sprake was van een voortdurend handelen, strek-
kende ter financiele benadeling van overheid, 
bedrijven en/of particulieren en het schadebedrag 
boven de eon miljoen gulden uitkwam. 

De selectiecriteria omvatten dus drie hoofdthema's. 
Het eerste thema betreft de organisatie. Om binnen de 
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selectie van grote fraudezaken te vallen, moest het 
frauduleus handelen een bedrijfsmatig karakter 
hebben, waarbij werd deelgenomen aan het normale 
economische verkeer. Zaken met louter criminele 
samenwerkingsverbanden waarbij de organisatie niet 
naar buiten toe optrad als een bonafide onderneming 
vielen dus af. Dit was bij voorbeeld het geval bij een 
zaak waarin verslaafden geronseld werden om met 
valse paspoorten leningen bij banken af te sluiten. 
Hiervoor kregen de verslaafden een vergoeding, en de 
bedenkers van het plan konden het geld van de 
lening in eigen zak steken. Hoewel sprake was van 
een zeer hoog schadebedrag en er meerdere malen 
valsheid in geschrifte was gepleegd, viel deze zaak 
niet binnen het onderzoek. 

Een andere eis betrof het voortgezet handelen. Dat 
betekende dat zaken, waarin het draaide om een 
eenmalige bankbreuk, niet binnen de criteria van het 
onderzoek vielen. Weliswaar waren er mensen met 
een hoge positie binnen de organisatie bij betrokken, 
maar deze eenmalige acties konden niet worden 
beschouwd als het deelnemen van de organisatie aan 
het normale economische verkeer. Wel binnen het 
onderzoek valt een organisatie met veel BV's die 
opgericht waren met het doel om achtereenvolgens 
failliet te gaan en waar dus een aantal keren 
achtereen bedrieglijke bankbreuk werd gepleegd. 

Tot slot kwam aan de orde de eis van een grote 
organisatie, waarbij het kon gaan om een bedrijf met 
meerdere werknemers of om een organisatie met 
weinig werknemers maar veel BV's. 

Dit hangt ten zeerste samen met het tweede thema: 
de complexiteit. Hoe meer de frauduleuze handelingen 
verpakt zitten in een organisatie, des te moeilijker zal 
het zijn om de fraude op te lossen. Er moet dus ook 
sprake zijn van een grote opsporingsinspanning. De 
zaak van een bankbediende die op eigen houtje en 
met eigen vernuft bij een bank veel geld kon 
wegsluizen, hoorde in dit onderzoek niet tot de grote 
fraudezaken. Ook al kon dit jaren duren en de schade 
heel groot zijn, dan nog was het vaak meer een 
toevalligheid dat deze persoon tegen de lamp liep. De 
handelingen werden dan niet verricht binnen een 
ondoorzichtig opgezette organisatie en evenmin werd 
er een grote opsporingsinspanning geleverd. Het 
derde thema, ten slotte, betreft het schadebedrag, dat 
op een miljoen gulden is gesteld. 

Aan de hand van bovenstaande selectiecriteria 
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werden bij de gerechtshoven grote fraudezaken 
geselecteerd die beschouwd konden worden als 
hoofddossier. Naast dit hoofddossier waren wij 
geinteresseerd in de dossiers van alle medeverdachten 
die niet, of op een ander tijdstip, in hoger beroep 
waren gegaan of waarvan de zaak met een sepot of 
transactie was afgedaan. Uit het hoofddossier werden 
de namen gehaald van de personen die als medever-
dachten werden verhoord, alsmede alle genoemde 
rechtspersonen. Vervolgens werd van deze 
(rechts)personen een uittreksel van de Justitiele 
Documentatiedienst opgevraagd. Hieruit werden de 
parketnummers gezocht die te maken konden hebben 
met het hoofddossier, waarna deze nieuwe dossiers 
werden opgevraagd bij de rechtbanken. 2  Aan de hand 
van het hoofddossier plus alle rechtbank- en sepot-
zaken ontstaat een compleet beeld per grote 
fraudezaak. 

Resultaten 

Bij de gerechtshoven zijn zowel uit 1987 als uit 
1990 23 grote fraudezaken geselecteerd. Het gaat 
hierbij niet om een steekproef en het is puur toevallig 
dat er in beide jaren een gelijk aantal grote fraude-
zaken is ingeschreven bij de gerechtshoven. Dit 
gelijke aantal is niet terug te voeren op de zittingsca-
paciteit van het hof: het gaat immers om inschrijving 
van de zaken nadat men hoger beroep heeft aange-
tekend en niet om zaken die afgedaan zijn door het 
Hof. In totaal zijn er bij de 46 zaken ruim 750 
verdachten betrokken. In 1987 waren er 424 
verdachten en in 1990 337• 3  

Voor het jaar 1987 varieerde het aantal verdachten 
per zaak van 4 tot 69. Bij negen van de drieentwintig 
zaken zijn er minder dan tien verdachten betrokken. 
In zeven zaken zijn er tussen de tien en twintig 
verdachten. En eveneens in zeven zaken zijn er meer 
dan twintig verdachten, waarbij zoals gezegd het 
hoogste aantal verdachten 69 is, in een koppelba-
zenzaak. 

Voor het jaar 1990 varieerde het aantal verdachten 
per zaak van 3 tot 62. Er zijn acht zaken met minder 
dan tien verdachten, twaalf zaken waarbij tussen de 
tien en twintig verdachten betrokken zijn en slechts 
drie zaken met meer dan twintig verdachten. De 
geselecteerde zaken zijn te verdelen in verschillende 
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Tabel 1: Indeling grote fraudezaken naar onderwerp 

Onderwerp 

Premiefraude 	 9 	 6 
BTW-fraude 	 2 	 5 
Beleggingsfraude 	 3 	 3 
Subsidiefraude 	 2 	 4 
Flessentrekkerij 	 3 	 — 
Overige 	 4 	 5 

Totaal 

soorten fraude. In tabel 1 wordt een overzicht 
gegeven. 

Premiefraude 

Aantal zaken 1987 	Aantal zaken 1990 

23 	 23 

Zaken met premiefraude komen het meeste voor. 
Onder deze vijftien zaken vallen enerzijds zaken 
waarin de hoofdverdachte een koppelbaas is: degene 
die door middel van malafide onderaanneming zorgt 
voor arbeidskrachten bij andere bedrijven. Anderzijds 
zijn er de bedrijven die zwartwerkers in dienst 
hebben, waarbij de zwart uitbetaalde lonen veelal 
door middel van valse facturen in de administratie 
worden weggewerkt. Van deze zaken kwamen er in 
1987 een voor en in 1990 drie. 

In de koppelbaaszaken zijn de meeste verdachten te 
vinden, tenminste als ook alle zwartwerkers worden 
aangepakt. Dit gebeurt overigens niet altijd. Zowel in 
1987 als in 1990 zijn er zaken waarbij alleen de 
uitlener vervolgd werd. 

In 1987 waren er acht koppelbaaszaken en in 1990 
drie. In een van de koppelbaaszaken werden Neder-
landse en Britse werknemers door Nederlandse 
koppelbazen ter beschikking gesteld aan Duitse 
bedrijven. De uitlening van arbeidskrachten 
geschiedde door middel van Duitse rechtspersonen 
die door derden werden gekocht of opgericht. Vanuit 
deze Duitse rechtspersonen kon de schijn worden 
gewekt dat er met een bonafide bedrijf werd 
gehandeld. In feite was het een dekmantel voor het 
kantoor in Nederland van waaruit de koppelbazenor-
ganisatie werd geleid. Niet alleen in Duitsland werd 
schade geleden, ook in Nederland liepen de schade-
posten hoog op. De koppelbazen werkten namelijk 
met personen die in Nederland een uitkering genoten 
en deze gedurende hun werk in Duitsland behielden 
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of met mensen die, via valse ontslagbewijzen, aan een 
uitkering werden geholpen. 

Aan de werknemers werden valse jaaropgaven 
verstrekt, waardoor ten onrechte geen of te weinig 
belasting werd betaald. Daarnaast werden vaak ten 
onrechte premies en subsidies verstrekt. Bovendien 
werd er veelal zowel in Nederland als in Duitsland 
kinderbijslag aangevraagd. Dat er bij deze zaak een 
grote opsporingsinspanning werd geleverd, moge 
blijken uit de omvang van het proces-verbaal: 23.000 
pagina's, verdeeld over 72 ordners met een lengte van 
ruim zeven meter. 

De koppelbaaszaken veroorzaken gemiddeld een 
schade van vier a vijf miljoen. Hierop bestaat een 
uitzondering van een zaak met ruim vijftien miljoen 
schade. Dit had te maken met een bedrijf waarin tien 
opeenvolgende BV's werden betrokken, die allemaal 
bedrieglijke bankbreuk pleegden. Opvallend in deze 
zaak was dat geen van de zwartwerkers vervolgd 
werd. 

BTW-fraude 

Onder de term BTW-fraude vallen enerzijds zaken 
die handelen om de zogeheten carrouselleveringen, 
waarbij sprake is van een facturenstroom zonder dat 
daaraan een goederenstroom ten grondslag ligt. 
Anderzijds vallen onder de deze term zaken waarin 
ten onrechte BTW wordt teruggevorderd, zonder dat 
daaraan noodzakelijkerwijs een carrousellevering is 
voorafgegaan. 

Veelal speelt bij dit soort zaken een ruime 
hoeveelheid (rechts)personen mee. In een van de 
zaken was er een samenwerkingsverband tussen 
negen ondernemingen en 23 natuurlijke personen. De 
zaak draaide om BV's die, weggestopt in een netwerk 
van dubieuze bedrijven, `vergaten' om BTW af te 
dragen. Als de fiscus de BTW kwam innen, waren de 
BV's steevast leeggeplunderd en was de administratie 
verdwenen. Andere BV's hadden de taak dan 
inmiddels al overgenomen. 

In 1987 waren er twee zaken betreffende 
BTW-fraude en in 1990 vijf. Bij de meeste zaken is 
sprake van een schade rond de twee miljoen. Er is 
een uitschieter met een schade van veertig miljoen. 
Dit betrof een zaak waarin werd gehandeld in goud. 
Het goud werd ingekocht in Luxemburg, waar geen 
omzetbelasting wordt berekend over de inkoop van 
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goud. Dit goud werd in Nederland ingevoerd zonder 
dat er bij de grens aangifte werd gedaan. Door 
middel van valse facturen werd de schijn gewekt dat 
het goud afkomstig was van een derde BV, die de 
BTW wel had betaald. Het goud werd vervolgens aan 
een bank geleverd, waarbij de BTW in rekening werd 
gebracht, zonder dat die werd afgedragen aan de 
fiscus. Het voordeel voor het organiserende team 
bestond uit de BTW die zij in eigen zak konden 
steken, terwijl de banken meewerkten, omdat zij op 
deze manier goud konden kopen dat net iets onder de 
dagprijs lag. Het goud werd door verschillende 
bedrijven aan de bank geleverd. De omloopsnelheid 
van het goud was immers zeer hoog geworden en 
men poogde de schijn van legaliteit op te houden 
door de levering niet almaar via dezelfde BY te laten 
lopen. 

Beleggingsfraude 

De zaken met beleggingsfraude zijn in twee 
groepen te verdelen. Enerzijds zijn dat zaken waarbij 
de investeerder wordt opgelicht. Dit was bij 
voorbeeld het geval bij een beleggingsmaatschappij 
die met behulp van vier rechtspersonen de clienten 
oplichtte. Een van de rechtspersonen gaf een beurs-
brief uit en een wekelijks bulletin met beleggingsad-
viezen. Met die beursbrief werden clienten geworven 
voor onder meer het afsluiten van goederentermijn-
optie-contracten, het organiseren van beleggingspools 
en het uitgeven van participaties in onroerend 
goed-projecten in Belgie en de Verenigde Staten. Er 
was echter voortdurend sprake van niet afgedekte 
posities. Clienten werd zand in de ogen gestrooid met 
aan- en verkoopbevestigingen, maar in veel gevallen 
werden die niet doorgesloten naar een beurs. 

De directeuren van de rechtspersonen onttrokken 
hoge bedragen voor prive doeleinden en veel geld 
werd heen en weer geschoven tussen de rechtsper-
sonen. Een van de rechtspersonen verkocht (opties in) 
onroerend goed-projecten in Florida. Meestal werd 
gewerkt met combinaties van beleggers die te zamen 
een limited partnership agreement afsloten. Men deed 
het voorkomen op naam van de partnership een unit 
aan te kopen, met het doel deze later weer met winst 
te verkopen. De units werden echter nooit daadwer-
kelijk aangekocht, net zo min als de limited 
partnerships ooit opgericht werden. Er is op grote 
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schaal gewerkt met valse aankoopcontracten. De van 
de clienten ontvangen gelden zijn voor prive 
doeleinden gebruikt door de directeuren. Bij deze 
vorm van fraude zijn het duidelijk de beleggers die de 
meeste schade lijden, en wel voor in totaal vijf 
miljoen. 

De andere groep bij de beleggersfraude wordt 
gevormd door beleggers die zelf meeprofiteren van de 
constructie. Van dergelijke zaken zijn er twee in 1987 
en een in 1990. Een van deze zaken betrof een beleg-
gingsconstructie in diamanten. De beleggers kochten 
Zwitserse diamanten. Hiervoor konden zij een lening 
afsluiten bij een Zwitserse bank. Deze hield de 
diamanten als zekerheid onder zich. De kopers 
kregen de garantie dat de bank over vijf jaar de 
diamanten terug zou kopen tegen een prijs die veertig 
procent hoger zou zijn dan de aankoopprijs. Door 
allerlei schijnhandelingen en het achterhouden van 
bescheiden werd bij de fiscus de indruk gewekt dat 
het hier speculaties betrof waardoor de betaalde rente 
fiscaal aftrekbaar werd. Bij het onderzoek in 
Zwitserland bleken er geen diamanten te vinden. De 
schade voor de fiscus bedroeg ruim zestien miljoen. 

De beleggingsfraudes zijn, evenals de koppelbaas-
fraudes, zaken met veel verdachten. Bij alle zaken 
waarin de investeerder zich verrijkt heeft, worden 
naast de bedenker van de constructie, ook alle inves-
teerders vervolgd, wat hoogst waarschijnlijk samen-
hangt met de verhaalsmogelijkheden bij de inves-
teerders. 

Subsidiefraude 

Bij de zaken waarin subsidiefraude wordt gepleegd, 
zijn de subsidies en premies ofwel aflcomstig van de 
Nederlandse overheid of Nederlandse instellingen, 
ofwel van de EG. Aileen in 1990 hebben we twee 
zaken aangetroffen, waarin sprake was van ten 
onrechte uitgekeerde subsidies door Nederlandse 
instellingen of de overheid. Bij de ene zaak ging het 
om een in financiele moeilijkheden geraakte 
overheidsinstantie die, naar eigen zeggen, slechts 
creatieve oplossingen zocht om het gat te dichten. De 
hierbij ontstane schade was 26 miljoen. De tweede 
zaak had betrekking op een sportinstaing die van 
een aantal subsidiegevers gedurende 15 jaar te veel 
subsidie had ontvangen. Beide zaken waren omgeven 
door de nodige publiciteit en politieke aandacht. 
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De andere gevallen van subsidiefraude, twee in 
1987 en twee in 1990, betroffen EG-fraude. In drie 
van deze zaken werd gehandeld in vlees. Er zouden 
partijen vlees naar niet-EG-landen worden uitge-
voerd, waarvoor een restitutie werd verleend door de 
EG. Bij twee zaken ging het vlees echter nooit de 
grens over, terwijl er wel restituties voor werden 
ontvangen. In de derde zaak werd er gerommeld met 
de soorten vlees die werden geexporteerd. Voor 
voorpoten is de restitutie namelijk hoger dan voor 
achterpoten. Hier verliet het vlees Nederland we!, 
maar waren vele voorpoten plotseling achterpoten 
geworden. 

Flessentrekkerij 

Zaken van flessentrekkerij zijn er alleen in 1987. In 
alle drie gevallen werden goederen besteld bij derden, 
waarbij de goederen na de levering of helemaal niet 
werden betaald, of met een ongedekte of vervalste 
cheque. Twee bedrijven waren een soort speciaal-
zaken, aangezien zij zich beperkten tot de handel in 
een produkt. Het derde bedrijf pakte de zaken veelzij-
diger aan en handelde in speelgoed, tuinmeubelen, 
messen, droogmolens, tuinkussens, koffers, 
aanstekers, snelkookpannen, tassen, fietsen, picknick-
manden en theeserviezen. De totale schade die in 
deze zaak werd opgelopen door onder andere vele 
buitenlandse bedrijven, Nederlandse expeditiebe-
drijven, de fiscus en de bedrijfsverenigingen bedroeg 
ruim twee miljoen. 

Overige zaken 

De overige zaken bestaan of uit zaken waarvan er 
in het onderzoek maar een is: een merkenfraude uit 
1990 en een milieufraude uit 1987, of uit zaken die 
een combinatie van fraudesoorten beslaan, zodat ze 
niet in een van de hiervoor genoemde categorieen 
onder te brengen zijn. 

Tot slot 

Met de informatie over de twee keer 23 zaken en de 
meer dan 750 verdachtendossiers wordt een bestand 
opgebouwd, waarin het mogelijk is de zaken op een 
hoog abstractieniveau te vergelijken. Ten aanzien van 
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de 750 verdachten, gekoppeld aan de soort fraude-
zaken, kunnen uitspraken worden gedaan over het al 
dan niet met succes vervolgen. Het gehele verloop 
van de aanpak van grote fraudezaken, vanaf de 
opsporing tot en met de uiteindelijke afdoening, kan 
in kaart worden gebracht. 

Uit de 750 dossiers wordt informatie gehaald over: 
- De opsporingsfase. Hierin komt aan de orde welke 
opsporingsdiensten bij de zaak betrokken waren, 
welke handelingen binnen welk tijdsbestek door hen 
werden verricht, op welke wetsartikelen het opspo-
ringsonderzoek zich richtte en wanneer het O.M. 
betrokken werd bij de opsporing. 
- Het Gerechtelijk Vooronderzoek (GV0): Welke 
handelingen werden verricht binnen welk tijdsbestek? 
Welke strafbare feiten werden genoemd bij de 
vordering GVO en in hoeveel zaken is een GVO 
gevorderd? 
- Vervolging: Hoeveel van de betrokken personen 
kregen een transactie of sepot en hoeveel personen 
werden gedagvaard? Hoelang na de eerste opspo-
ringshandeling werd de zaak ter terechtzitting 
behandeld? In hoeveel zittingen werd de zaak 
behandeld en hoe lang duurde de behandeling van de 
zaak? Hoe verhield de eis van de officier van justitie 
zich tot de uitspraak? Welke telastegelegde artikelen 
werden het meest of het minst vaak bewezen 
verklaard en wat was de opgelegde straf? 

Hetzelfde geldt voor de zitting in hoger beroep: 
Hoe vaak werd hoger beroep ingesteld? Hierbij zal 
apart aandacht worden besteed aan overeenkomsten 
en verschillen met de behandeling van de zaak in 
eerste aanleg. Ten slotte wordt onderzocht hoe vaak 
er cassatie werd ingesteld en tot welke resultaten dit 
leidde. 

Daarnaast wordt bij alle grote fraudezaken 
nagegaan hoe vaak er vertraging wordt opgelopen bij 
de behandeling van de zaak en wat daarvan de reden 
is (rechtshulpverzoeken, bezwaarschrift- en beklag-
procedures, enzovoort). 

Het doel van het onderzoek is om tot een inventari-
satie te komen van handelingen die worden verricht 
bij de aanpak van grote fraudezaken en de resultaten 
hiervan. Op dit moment is het onderzoek zo ver dat 
er een beschrijving gegeven kon worden van de 
soorten grote fraudezaken die in Nederland zijn 
aangetroffen in de selectiejaren. 

De volgende stap ligt in het analyseren van de 
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individuele procesgang van alle verdachten. Om een 
goed overzicht te krijgen, zullen alle 750 verdachten 
gekoppeld worden aan de 46 grote fraudezaken. Deze 
fraudezaken kunnen dan stap voor stap ontrafeld 
_worden, waarbij alle posities van de spelers geanaly-
s6erd kunnen worden: wie verrichtte welke hande-
lingen binnen welk tijdsbeslag en tot welke resultaten 
leidden de inspanningen. Dan zal kunnen blijken of 
er sprake kan zijn van gelijke tegenspelers, waarbij de 
ene keer de ene partij wint en de andere keer de 
andere partij. 

Noten 

' De benaming `zaken van 1987' 
en `zaken van 1990' wordt in de 
rest van het artikel aangehouden. 
Hiermee worden de zaken 
bedoeld die in 1987 of 1990 
werden ingeschreven bij de 
gerechtshoven. 

De verdachten die onbekend zijn 
bij de Justitiele Documentatie-
dienst, werden ook nog op naam 
gezocht in de kaartenbakken bij 
de rechtbanken. 

Deze voorlopige cijfers zijn 
gebaseerd op informatie uit de 
hoofddossiers. Van de meeste 
medeverdachten zijn inmiddels de 
dossiers gevonden, maar er 
bestaat nog de mogelijkheid dat 
enkele, door de opsporings-
diensten genoemde medever-
dachten, uiteindelijk niets met de 
zaak te maken hebben. 
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EG-fraude 

Criteria voor nationale rechtshandhaving 

mr. dr. D. Ruimschotel* 

Gestegen fraude of gestegen belangstelling 

EG-fraude is fraude waarvan de Europese Gemeen-
schap het slachtoffer is. Men denke aan vleesexpor-
teurs die bij uitvoer een hoge subsidie van de EG 
ontvangen om het vlees concurrerend op de markt te 
kunnen brengen, maar die het in strijd met de 
opgegeven eindbestemming in een land verkopen 
waarvoor geen subsidie geldt. Ofwel zij herimpor-
teren het vlees heimelijk en strijken de subsidie nog 
een keer op; de carrousel draait. Mocht deze 
criminele handel zich in Nederland afspelen, dan zou 
het delict waaraan men zich schuldig maakt mogelijk 
`valsheid in geschrifte' zijn (WvSr art. 225). De 
controlerende, opsporende en vervolgende instel-
lingen zijn Nederlandse instanties: douane, FIOD en 
officier van justitie. Het is alleen Europees geld dat 
ermee gemoeid is en Europese regelgeving die in 
Nederland tot gelding wordt gebracht en strafrech-
telijk wordt gehandhaafd. 

EG-fraude mag zich verheugen in een ruime 
belangstelling van de pers, de wetenschappelijke 
wereld en de politiek. Berichten over grote fraude-
zaken, waarbij al dan niet Nederlanders zijn 
betrokken, dringen met regelmaat door in de krante-
koppen. De afgelopen jaren zijn er verschillende 
congressen over het onderwerp georganiseerd en 
wordt er veel aandacht aan besteed in de algemene 
juridische en criminologische wetenschappelijke 
literatuur (Delmas-Marty, 1980; Leigh, 1980; 
Harding, 1982; Tiedemann, 1988; Vervaele, 1989 en 
1991; Sherlock en Harding, 1991; Asser Colloquium, 
1990; De Doelder, 1990). Naast een algemeen fraude-
overleg van de fraudeofficieren van justitie is er een 

* De auteur is als Senior Research Fellow verbonden aan 
het European University Institute te Florence, Italie. 
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specifiek EG-fraudeberaad, waaraan ook de fraude- 
opsporingsdiensten deelnemen (FIOD, AID, ECD). 

Van de communautaire instellingen is het vooral de 
Europese Rekenkamer geweest die vanaf haar eerste 
rapport in 1978' heeft gewezen op het fraudepro-
bleem. In haar rapport van 1987 was vooral het 
hoofdstuk over fraude (algemener aangeduid als 
`onregelmatigheid') krachtig geformuleerd en riep om 
hervormingen (zie ook Kok, 1989, p. 360). De kritiek 
van de Rekenkamer vormde een van de impulsen 
voor het rapport van het Europese Parlement, waarin 
de grote omvang van EG-fraude aan de kaak werd 
gesteld, te zamen met het feilen van Commissie, Raad 
van Ministers en Lidstaten. 2  Het parlement weigerde 
nog verder mee te werken aan delegatie van uitvoe-
rende of controlerende macht aan de lidstaten als de 
Commissie niet tegelijkertijd in staat werd gesteld te 
beoordelen hoe de lidstaten deze verantwoorde-
lijkheid uitvoerden. Ook het Britse Hogerhuis stelde 
enkele jaren geleden een onderzoek in naar 
EG-fraude en concludeerde dat de handhaving op 
Europees en nationaal niveau veel te wensen overliet: 
'It is a public scandal!' (House of Lords, 1989). En de 
Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en 
Oneigenlijk Gebruik van onze eigen Tweede Kamer 
organiseerde zeer onlangs een hoorzitting over het 
onderwerp. 

De redenen dat zowel Europese als nationale 
overheden zich druk maken om EG-fraude zijn vaak 
genoemd (Myhlback, 1985). Zij verschillen niet veel 
van de redenen om fraude met een puur nationaal 
karakter, zoals fraude met inkomsten of vennoot-
schapsbelasting, ernstig te nemen. In de eerste plaats 
gaan er door fraude inkomsten voor de EG verloren 
en worden de doeleinden van het Europees beleid 
minder goed verwerkelijkt. Verder doet fraude, zeker 
op enigszins grote schaal, afbreuk aan eerlijke 
concurrentie binnen een bepaalde marktsector. Ook 
het bedrijfsleven heeft dus belang bij een laag fraude-
niveau. Hier komt bij, dat fraude op grote schaal de 
geloofwaardigheid van de betrokken instelling 
aantast. En de geloofwaardigheid van de Europese 
Gemeenschap is vooralsnog geringer dan die van de 
meeste landen. 

Dit artikel heeft drie oogmerken. Ten eerste zal ik 
enige gegevens verschaffen over de soorten EG-
fraude die zijn gedocumenteerd. Ten tweede zal ik 
stilstaan bij de bewering dat de totale omvang van 
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EG-fraude zo'n tien procent van de EG-begroting 
bedraagt. 3  Het bewijs daarvoor blijkt nogal beperkt te 
zijn. Ik zal aangeven hoe men binnen de normale 
controleactiviteiten kan komen tot redelijke schat-
tingen van 'dark numbers' van EG-fraude (of fraude 
in het algemeen) en wat het beleidsmatig belang van 
dergelijke schattingen is. 

Ten derde geef ik de bijzondere relatie weer tussen 
de rechtshandhaving binnen de EG en de lidstaten, 
alsmede het Nederlandse standpunt inzake de 
verhouding strafrechtgemeenschapsrecht. Hierbij is 
van groot belang, dat het Europese Hof van Justitie 
niet zo lang geleden 4  de EG-verdragsverplichtingen 
voor lidstaten verder heeft uitgewerkt. Bij het opera-
tionaliseren van de door het Hof summier aange-
duide normen van effectiviteit en proportionaliteit, 
kom ik tot een aantal criteria die de kwaliteit bepalen 
van een open, dat wil zeggen rationeel functionerend 
en voor zichzelf en anderen beoordeelbaar rechts-
handhavingssysteem. Als grondslag van deze criteria 
neemt de meting of schatting van de omvang van het 
fraudeprobleem een belangrijke plaats in. 

In de slotparagraaf betoog ik dat verbetering van 
de nationale handhaving van EG-belangen niet alleen 
een juridische, maar ook een culturele versterking 
behoeft. 

Fraudevormen: het budget van de EG 

Fraude tegen de EG bestrijkt een ruim gebied, dat 
slechts enigszins wordt ingeperkt als men alleen die 
vormen van fraude bekijkt die negatieve financiele 

• consequenties hebben voor het budget van de EG, 
hetzij aan de inkomsten-, hetzij aan de uitgavenzijde. 
Om wat voor fraude gaat het? De uitgavenzijde van 
het EG-budget is vooral een subsidiebudget: in het 
kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
worden producenten of exporteurs in staat gesteld op 
de goedkopere wereldmarkt concurrerend af te zetten 
door middel van exportsubSidies in het kader van het 
Europees Orientatie en Garantie Fonds voor de 
Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie. 

Vooral de laatste jaren zijn de uitgaven in het kader 
van de zogenaamde structuurfondsen toegenomen, en 
wel zodanig dat zij een kwart van het totaal voor hun 
rekening nemen (de uitgaven van het EOGFL-afde-
ling Garantie vormen bijna zestig procent van de 
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totale uitgaven). Het gaat hier om subsidies ter 
herstructurering van bepaalde industrieen en regio's 
via het EOGFL-Orientatie Fonds, het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees 
Sociaal Fonds. 

De inkomsten van de EG bestaan uit de 
zogenaamde traditionele eigen middelen (invoer-
rechten en landbouwheffingen) plus een gedeelte van 
de BTW-opbrengsten van lidstaten, gecombineerd 
met een bijdrage op grond van het Bruto Nationaal 
Product.' De BTW-inkomsten leveren bijna zestig 
procent van het inkomen van de EG, terwijl de 
Invoerrechten ongeveer vijfentwintig en de 
BNP-bijdragen ongeveer acht procent voor hun 
rekening nemen. 

Al met al gaat het om een totaal van inkomsten en 
uitgaven van zo'n 50.000 miljoen ECU, een heel 
bedrag maar minder dan vier procent van de 
gezamenlijke begrotingen van de lidstaten. Het belang 
is vooral daar groot, waar EG-subsidies de bestaans-
of verbeteringsmogelijkheden van bepaalde bevol-
kingsgroepen (als boeren) of regio's (vooral in het 
zuiden van Europa) medebepalen. 

Ten aanzien van al deze inkomsten- en uitgavenca-
tegorieen kan men frauderen - en wordt er gefrau-
deerd. Aan welke delicten men zich schuldig maakt, 
is afhankelijk van de gebruikte methoden, maar het 
gaat vooral om onjuiste opgaven in in- en uftvoerdo-
cumenten en vervalsing van documenten van 
oorsprong en bestemming. Hierdoor probeert men ten 
onrechte heffingen te ontlopen of subsidies op te 
strijken. 

Geregistreerde omvang van EG-fraude 

Gevallen van EG-fraude op een aantal gebieden 
worden door de lidstaten doorgegeven aan de 
Commissie. Op grond van gegevens van de 
Commissie kan, voor wat betreft het EOGFL-afdeling 
Garantie, een tabel worden opgesteld, waarin zowel 
het aantal gevallen van fraude, als de totale waarde 
van de fraude is weergegeven (tabel 1). 
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De geregistreerde omvang van fraude varieert sterk 
van jaar tot jaar. Vooral gelet op de omvang van de 
fraude, heeft Italie terecht de reputatie fraude-
koploper binnen de EG te zijn. De Italianen nemen 
de laatste jaren twee derde van de totale omvang van 
de EG-fraude voor hun rekening. Uit de bijlagen bij 
de verslagen van de Commissie over de fraudebe-
strijding blijkt dat de gebieden waarop de fraude zich 
afspeelt, verschillen per jaar en per land. Ruwweg 
kan men zeggen dat de meeste fraudegevallen 
voorkomen in de sectoren `olien en vetten' en 'fruit 
en groente', en dan vooral in de zuidelijke landen. 
Duitsland, een sterke tweede wat betreft gerappor-
teerde fraude, moet het, evenals Nederland, meer 
hebben van `zuivelproducten' en `rundvlees'. Voor het 
topjaar 1990, bedroeg het totaal aan geregistreerde 
fraude in de sector EOGFL-afdeling Garantie, 138 
miljoen ECU, zo'n half procent van de totale 
uitgaven van 30.000 miljoen ECU. 

Vanaf 1990 worden ook gevallen van fraude aan de 
traditionele inkomstenzijde (invoerrechten en 
landbouwheflingen) centraal verzameld. Uit de cijfers 
blijkt dat deze inkomstenkant slechts in geringe mate 
achterloopt bij de uitgavenkant (zie tabel 2). 

Met een totaal aan eigen inkomen in 1990 van 
13.000 miljoen ECU, komt het percentage fraude 
voor dit gedeelte van het budget uit op 0,7. Ook dit 
percentage is ver verwijderd van de beweerde tien 
procent. Uiteraard worden niet alle fraudegevallen 
ontdekt of met succes vervolgd. Er is dus sprake van 
een selectie. Flier komt bij dat er een zekere mate van 
selectie plaatsvindt bij het doorsturen van informatie 
over fraudegevallen aan de Commissie (House of 
Lords, 1989, p. 92). 

Mocht het juist zijn, dat de werkelijke fraude tien 
procent bedraagt, dan zou niet meer dan vijf tot 
zeven procent daarvan aan de kaak worden gesteld. 
Of deze proporties nu juist zijn of niet, de werkzaam-
heid van meerdere selectiemechanismen werpt een 
zekere schaduw op IRENE, de databank van de 
Commissie waarin alle bekende gevallen van fraude 
zijn opgenomen. Zolang niet bekend is, in hoeverre 
de verzamelde gevallen representatief zijn, dan wel op 
welke wijze zij mede bepaald zijn door.de  genoemde 
selectiemechanismen, heeft analyse van de in IRENE 
opgeslagen bestanden slechts beperkt zin. De 
Commissie is zich van het bestaan van registratiearte- 
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Tabel 2: Aantal gevallen gemeld aan de commissie onder 
Verordening 1552/89 (traditionele eigen inkomen) en de 
betrokken bedragen (in miljoen ECU) 

Totaal 

De geschatte totale omvang 

1990 	 1991 (eerste helf-t) 
Aantal Bedrag 	Aantal 	Bedrag 

Belgie 	 45 	3.2 	41 	2.35 
West Duitsland 	 32 	33.7 	40 	3.32 
Denemarken 	 46 	1.7 	 4 	0.08 
Griekenland 	 4 	0.6 	 2 	0.04 
Spanje 	 2 	0.8 	18 	0.40 
Frankrijk 	 105 	7.8 	103 	6.54 
lerland 	 1 	0.03 	—* 	 — 
Italie 	 22 	14.4 	 8 	0.24 
Luxemburg 	 —* 	— 	 1 	0.04 
Nederland 	 24 	4.6 	 9 	0.27 
Portugal 	 12 	0.3 	 4 	0.06 
Verenigd Koninkrijk 	117 	22.4 	125 	7.3 

410 	89.513 	355 	20.64 

Bron: de Commissie 
* Een 	betekent: in de betrokken periode is geen informatie 
gegeven aan de Commissie. 

facten bewust, getuige haar verklaring dat zij in de 
statistische stijging van het aantal fraudegevallen in 
1989 geen werkelijke stijging ziet, maar `veeleer een 
verbetering van de opsporings- en meldingssystemen 
in de lidstaten'. 6  

Of dit nu waar is of niet, zonder een beter zicht op 
de rechtshandhavingsinspanning van de lidstaten (uit 
te drukken in capaciteit, kwaliteit en dergelijke), valt 
over de interpretatie van de statistieken niet veel 
zinnigs te zeggen. Op het punt van de kwaliteit of 
intensiteit van de rechtshandhavingsinspanning van 
de lidstaten is, voor zover mu j bekend, geen systema-
tisch onderzoek gedaan. Hieronder zal, na een 
bespreking van het 'dark number'-onderzoek, worden 
aangegeven welke parameters hiervoor beschikbaar 
(moeten) zijn. 

Sinds Johannes, een EG-beambte, begin jaren 
zeventig de fraude in het kader van het EOGFL-
afdeling Garantie schatte op zo'n twintig procent 
(Harding, 1982; Johannes, 1971) zijn er vele andere 
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schattingen gedaan, waarvan de meest bekende die 
van Tiedemann zijn (House of Lords, 1989; 
Tiedemann, 1988, pp. 106 e.v.). Tiedemann gebruikt 
de volgende voorspellingsmethoden: generaliseren 
vanuit de geregistreerde criminaliteit, schatten op 
basis van (vermoede) oorzaken en gelegenheid, 
directe of indirecte `waarneming' van insiders en 
extrapoleren van bekende cijfers uit verwante 
gebieden. Wat dit laatste betreft, blijft het uitermate 
problematisch om fraude op een bepaald gebied te 
vergelijken met fraude op EG-gebieden. De 
`geleende' cijfers van waaruit men tot schattingen 
komt, leiden altijd tot wankele en onzekere 
conclusies. De meeste argumentiekracht komt toe aan 
betrouwbare informatie over gebleken fraude bij 
controles op EG-gebieden zelf of op sterk verge-
lijkbare gebieden. 

Tiedemann (1974, pp. 180 e.v. en 1988, p. 107) 
noemt enkele van deze systematische controles bij 
afslachtpremies van koeien in Duitsland. In het ene 
geval is sprake van twee a drie procent en in het 
tweede geval van tien procent fraude. Mijns inziens 
zijn dit soort selectieve verwijzingen naar resultaten 
van controles niet doorslaggevend en slechts beperkt 
indicatief. Er worden immers vele van dergelijke 
controles uitgevoerd en lang niet alle worden gerap-
porteerd of, als dat wel zo is, door kranten of weten-
schappelijke tijdschriften geregistreerd. Wil men aan 
dit soon controles van officiele instanties conclusies 
verbinden, dan zou men eigenlijk de resultaten van 
alle, binnen bepaalde grenzen, gedane systematische 
controles samen moeten nemen. 

Een groot opgezet onderzoek, op een gebied dat 
zeer wel vergelijkbaar is met dat van de exportsub-
sidies en importheffingen van de EG, is uitgevoerd in 
Zweden door Magnusson (1982). Hierbij werd 
gedurende een week op een aantal plaatsen een 
aselecte steekproef van import- en exporttransacties 
op administratieve en fysieke wijze gecontroleerd. In 
een groot aantal gevallen was er met de transporten 
iets onregelmatigs aan de hand; de puntschattingen 
liggen voor de verschillende controleplaatsen tussen 
de 25 en 50 procent. Hierbij moet men bedenken dat 
deze onregelmatigheid in een abusievelijk detail kan 
hebben gelegen of in een vooropgezette grove 
misleiding. Veelzeggender zijn dan ook de in het 
onderzoek gevonden afwijkingen van de werkelijke 
waarde; deze liggen, weergegeven in percentages van 
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de totale opgegeven (handels)waarde, voor de 
verschillende controlepunten op meetwaarden tussen 
de een en tien procent. Het percentage dat de 
Zweedse overheid aan inkomsten mist (of teveel 
uitgeeft) ligt dus ook ruwweg op een percentage 
tussen een en tien (Ruimschotel, 1993). Voor een heel 
jaar en een heel land berekend, is dit fraude voor vele 
miljarden, maar de gevonden percentages benaderen 
bij lange na niet de dertig procent die wel wordt 
gesuggereerd (House of Lords, 1989, p. 89). 

Wat betreft wetenschappelijke kennis staat men op 
dit moment dus eigenlijk met lege handen. De 
schatting van tien procent is een slag in de lucht, in 
het beste geval een niet onredelijke hypothese, in het 
slechtste een dogma. In feite heeft men binnen de 
diverse opsporingsinstanties nog de beste informatie 
om systematische schattingen te maken, en wel door 
de resultaten van diverse aselecte controles te 
evalueren. Dit zal in de praktijk niet meevallen, 
omdat controles veelal select plaatsvinden, gericht op 
het zoveel mogelijk ontdekken van fraudegevallen. 7  

Het kunnen maken van een redelijke schatting heeft 
duidelijke relevantie voor het beleid. In de eerste 
plaats is het goed een idee te hebben van de totale 
omvang van het fraudefenomeen, omdat die voor een 
groot deel de ernst van de problematiek bepaalt en 
daarmee een rechtvaardiging geeft voor de capaci-
teitsinzet. Ten tweede is het moeilijk in te zien hoe 
men de effectiviteit van een, veranderde of verbe-
terde, maatregel van preventie of repressie anders kan 
meten dan met redelijke schattingen van de toe- of 
afname van de totale omvang van de fraude. 

Controle-effectiviteit en dark numbers 

Rechtshandhaving, in het bijzonder het controle-
aspect ervan, is er meestal op gericht om, gegeven een 
bepaalde opsporings- of handhavingscapaciteit, 
zoveel mogelijk resultaat te boeken, in dit geval 
zoveel mogelijk fraudes te ontdekken. Hiertoe 
gebruikt men intuItieve of expliciete heuristieken die 
aangeven wanneer er een meer dan gemiddelde kans 
is op fraude. Het gebruik van heuristieken bij het 
uitoefenen van controle - bij voorbeeld in de vorm 
van profielen van waarschijnlijke overtreders of van 
risicovolle transacties noemt men 'targeting'. Het is 
gebaseerd op enigerlei vorm van risicoanalyse. Iedere 
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douanebeambte maakt wel gebruik van een of meer 
aanwijzingen op grond waarvan hij extra aandacht 
aan een geval geeft. Het ministerie van Financien 
maakt gebruik van branchegerichte profielen, waarbij 
afwijkingen van een bepaalde norm (bij voorbeeld het 
statistisch gemiddelde) die niet op voorhand te 
verklaren zijn, om een controle vragen. 

Binnen de EG is targeting ter verhoging van de 
controle-effectiviteit soms voorgeschreven. Zo bepaalt 
Verordening 4045/89 in art. 2.1 dat lidstaten 'ensure 
that the selection of undertakings for scrutiny gives 
the best possible assurance of the effectiveness of the 
measures for preventing and detecting irregularities 
under the system of financing by the Guarantee 
Section of the EAGGF. Inter alia the selection shall 
take account of the financial importance of the 
undertakings in that system and other risk factors'. 

Naast de capaciteitsinzet is de kwaliteit van de 
targeting bepalend voor de controle-effectiviteit. 
Targeting is gebaseerd op kennis en !evert kennis op. 
De bevindingen met betrekking tot de geselecteerde 
gevallen bieden informatie over de methoden van 
fraude, de gevoeligheid voor fraude van specifieke 
gebieden en vermoedelijke oorzaken van fraude. 

Om een aantal redenen is targeting, hoe goed op 
zichzelf ook, onvoldoende. In de eerste plaats geven 
de uitkomsten ervan met betrekking tot fraude geen 
goede indicatie voor de totale hoeveelheid gepleegde 
fraude. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de 
waarschijnlijke totale omvang is het nodig een 
voldoende grote aselecte steekproef van gevallen te 
nemen. Ook ter evaluatie van targeting zelf is het 
goed regelmatig aselecte controles uit te voeren. De 
resultaten hiervan vormen namelijk een soort nullijn, 
waarmee het succes van targeting is aan te geven. Een 
preciesere vorm van evaluatie van de gevolgde 
targeting bestaat hierin, dat de kenmerken van 
fraudegevallen bij aselecte controle worden verge-
leken met fraudegevallen die bij selecte controle 
boven water zijn gekomen. De resultaten hiervan 
kunnen leiden tot bijstelling van de targeting-formule. 

In de vorige paragraaf werden twee redenen 
genoemd om productie-maximalisatie te combineren 
met informatiemaximalisatie via aselecte controles: 
schatting van de omvang van fraude ter indicatie van 
de ernst van het probleem en terwille van evaluatie 
van de globale effectiviteit van de controle-
inspanning. Twee andere overwegingen zijn eveneens 
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van belang. In de eerste plaats is het voor eventuele 
fraudeurs afschrikwekkend te weten dat in ieder geval 
een deel van de controles at random wordt uitge-
voerd. Dus zelfs de meest onschuldig ogende, niet 
door het dan geldende targetingsysteem aangewezen, 
exporttransactie kan een keer beoordeeld worden. In 
de tweede plaats is het voor het beoordelen van de 
plausibiliteit van oorzaken goed om te beschikken 
over een contrastgroep van gevallen waarbij geen 
fraude in het spel is. 

Er is dus alle reden om controle via selectieve 
targeting structureel te combineren met of te vervan-
gen door aselecte controle. In de EG-context is hier 
ruimte voor. De genoemde Verordening 4045/89 
schrijft al voor dat bij grote transacties in ten minste 
de helft van de gevallen controle moet plaatsvinden, 
zij het documentcontrole achteraf. Verder dient bij 
exportsubsidies vijf procent van alle goederen fysiek 
(vooraf) te worden gecontroleerd (Verordening 
386/90). De door mij aanbevolen combinatie van 
selecte en aselecte controle moet dus relatief gemak-
kelijk te organiseren zijn. Hiermee wordt het schatten 
van 'dark numbers' van een theoretisch interessant, 
maar beleidsmatig marginaal probleem, tot een 
intrinsiek onderdeel van de rationele evaluatie van 
benodigde capaciteitsinzet en controle-effectiviteit 
door de handhavingsinstantie zelf. De vraag is: wit 
men dit, voldoet dit aan de eigen, Nederlandse 
normstelling? Een andere vraag is: moet men dit 
doen, zijn dit reeds criteria voor een normstelling aan 
Nederlandse rechtshandhaving, gebaseerd op het 
EEG-verdrag? 

Competentie bij rechtshaving 

In de huidige situatie wordt de regelgeving van de 
EG uitgevoerd, gecontroleerd en gehandhaafd door 
de lidstaten. Met deze `taakverdeling' ontstaat een 
toestand die te typeren valt als een conflict tussen 
belang en competentie: de EG is uiteraard het meest 
gebaat bij een effectieve bescherming van haar 
inkomsten en uitgaven, maar alleen de nationale 
rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten zijn 
competent bij de controle, opsporing en bestraffing 
van fraudegevallen. Anders gezegd; rechtshandhaving 
kost de lidstaten tijd en geld, maar levert hen weinig 
of niets op. 8  De motivatie voor de lidstaten moet 
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volledig warden gezocht in het vervullen van een 
plicht jegens de EG en jegens de andere lidstaten 
(juridisch-verdragsrechtelijk), waarbij voor de functio-
narissen van een land nog bijkomt de plicht tegenover 
de staat (als werkgever) en zichzelf (als gewetens-
drager). 

Die motivatie blijkt in de praktijk niet voldoende. 
Het is de lidstaten vaak verweten, met name door het 
Europese Parlement en de Europese Rekenkamer, 
onvoldoende tegen fraude op te treden (zie Special 
Report 2/1992 van de Court of Auditors). Mede 
onder druk van deze instellingen is de Commissie 
overgegaan tot het vormen van een Unite de Coordi-
nation de la Lutte Anti-fraude (UCLAF). Het door de 
lidstaten mede onderschreven werkprogramma van de 
UCLAF ziet er indrukwekkend uit (zie bij voorbeeld 
Mennens, 1990). Rand de assen coordinatie, preven-
tie en bestrijding zijn vijfenveertig actiepunten aange-
geven die varieren van het bekijken van vereenvoudi-
gingsmogelijkheden voor wetgeving tot het opzetten 
van een database voor gemelde fraudegevallen, de 
reeds gememoreerde IRENE. 

Het conflict tussen belang en competentie verdwijnt 
echter niet. In de specifieke verordeningen die 
bestaan op de verschillende gebieden van EG-inkom-
sten en uitgaven, warden dan oak steeds meer 
bepalingen opgenomen die een bepaalde minimum-
handhavingsinspanning voorschrijven. Zo bepaalt 
Verordening 386/90 dat vijf procent van alle 
goederen die voor exportsubsidie onder het EOGFL-
afdeling Garantie in aanmerking komen, fysieke 
controle moet ondergaan. Zelfs op het gebied van de 
BTW, toch in de eerste plaats een bron van inkomen 
en zorg van de lidstaten zelf, geeft Verordening 
1553/89 de Commissie vergaande rechten am 
controles te (doen) verrichten en am zich te laten 
informeren over gevolgde procedures bij de inning 
van gelden en over de handhavingsinspanningen. Via 
dit soort minimumeisen, het ontvangen van infor-
matie van lidstaten over lopende en afgesloten onder-
zoeken en het recht om autonoom of gezamenlijk 
onderzoek te doen, krijgt de EG steeds meer greep en 
zicht op de concrete rechtshandhavingsinspanning 
van de lidstaten. 

Sinds het vonnis van het Europese Hof van Justitie 
68/88 (Commissie tegen Griekenland; de Joegosla-
vische mais-zaak) 9  is het duidelijk dat de lidstaten een 
algemene inspannings-, zo niet een prestatiever- 
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plichting hebben op grond van art. 5 van het 
EEG-verdrag. Niet alleen, zo redeneerde het Hof, 
moeten de lidstaten EG-verordeningen op een even 
goede manier handhaven als eigen vergelijkbare 
wetgeving (assimilatieprincipe), zij dienen dit ook te 
doen op een wijze die `effectief, proportioneel en 
ontmoedigend' is.10 

De Commissie ziet erop toe dat de lidstaten aan 
deze verplichtingen voldoen en kan eventueel, op 
grond van art. 169 EEG-verdrag, een lidstaat bij het 
Europese Hof aanklagen. Nederland, althans de 
minister van Justitie, heeft met een vergaand supervi-
sierecht van de Commissie ('controle op de controle') 
geen moeite": `Zij [de Commissie] moeten daartoe 
zelfstandig kunnen nagaan met welke intensiteit en 
met welke middelen de lidstaten de naleving van het 
gemeenschapsrecht controleren en welke reactie zij 
geven op geconstateerde schendingen daarvan. 
Daartoe moet het mogelijk zijn zowel overheidsin-
stanties van de lidstaten als particulieren te 
verplichten inlichtingen te verstrekken en bepaalde 
onderzoekshandelingen te dulden." 2  Met dit 
standpunt geeft Nederland aan niet zeer beoorde-
lingsbeducht te zijn. Strafrechtelijk wil het niet te veel 
rechten aan de Gemeenschap en de Commissie 
toekennen, maar evaluatie van rechtshandhaving van 
Europees beleid en regelgeving acht het terecht. 

Europese criteria voor een rechtshandhavingssysteem 

Valt er met bovenstaande normen van het Europese 
Hof van Justitie te werken? Wat betekenen zij nu 
precies? Volgens de tekst gaat het om verschillende 
omschrijvingen van al dan niet verschillende verplich-
tingen: 'Article 5 of the Treaty requires Member 
States to take all measures necessary to guarantee the 
application and effectiveness of Community law. For 
that purpose, whilst the choice of penalties remains 
within their discretion, they must ensure in particular 
that infringements of Community law are penalized 
under conditions, both procedural and substantive, 
which are analogous to those applicable to infringe-
ments of national law of similar nature and impor-
tance and which, in any event, make the penalty 
effective, proportionate and dissuasive. Moreover, the 
national authorities must proceed, with respect to 
infringements of Community law, with the same 
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diligence as that which they bring to bear in imple-
menting corresponding national laws' (European 
Court of Justice, 1989; de hierboven gecursiveerde 
tekstgedeelten worden hieronder besproken). Het 
staat er kort, goed en overtuigend, en toch valt er op 
deze criteria wel een en ander af te dingen en aan toe 
te voegen. 

Con (role naast sanctionering 

In de eerste plaats rept de uitspraak van het 
Europese Hof vooral van `straffent, maar gelden de 
geformuleerde normen voor rechtshandhaving in het 
algemeen en, mutatis mutandis, voor de beleidsuit-
voering en controle. Het basisprincipe van art. 5 van 
het EG-verdrag zegt immers dat lidstaten 'guarantee 
the application and effectiveness of Community law'. 
Het geformuleerde gelijkheids- of assimilatieprincipe 
geldt mijns inziens dan ook niet alleen voor de 
eventueel op te leggen sancties (zie 'penalized' in de 
aangehaalde tekst), maar evenzeer voor de inzet en 
intensiteit van control; opsporing en vervolging. De 
uitspraak spreekt immers van 'substantive conditions' 
voor straffen en de noodzaak Ito] proceed, with 
respect to infringements of Community law, with the 
same diligence'. Ik neem niet aan dat alleen rechters 
ijverig moeten zijn, terwijI ambtenaren ter ministerie, 
douane, HOD en officieren van justitie met de armen 
over elkaar mogen zitten. Als we even afzien van de 
`regelomzetting' (incorporatie van de EG-regelgeving 
in het nationale regelsysteem) en beleidsuitvoering, is 
controle dus een minstens even essentieel onderdeel 
van de rechtshandhaving als sanctionering. We zullen 
controle opvatten als de eerste fase van de rechts-
handhaving in ruime zin, dus als toezicht, controle en 
opsporing. Onder `sanctionering', als de tweede fase 
van rechtshandhaving, vallen, naast de droge sanctio-
nering door de rechterlijke macht, ook de 
0.M.-activiteiten van vervolging en schikking, 
alsmede de sanctietenuitvoerlegging. Gel ijkheid en de 
genoemde criteria dienen ten aanzien van beide 
componenten te gelden. 

Specificatie van betekenissen 

Wat de precieze criteria betreft, te weten effectief, 
proportioneel en ontmoedigend, is mijns inziens het 
laatste overbodig. Ontmoediging is immers een van 
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de manieren waarop de rechtshandhaving effectief is. 
Verder is `effectier enigszins dubbelzinnig; het kan 
zowel potentieel effectief als feitelijk effectief 
betekenen. Voor sanctionering zou `potentieel 
effectier inhouden dat de strafbaarstelling en de 
maximaal toepasbare hoogte van een eventuele straf 
in principe adequaat zijn. Teitelijk effectief betekent 
dat er sprake is van generale en speciale preventie die 
van feitelijke sanctionering uitgaat. Op analoge wijze 
zou `potentieel effectier voor de controle bestaan uit 
het aantal controles of het aantal controleambtena-
ren, terwijl `feitelijk effectief weer afhangt van de 
kwaliteit en het succes van de controles. 

Potentieel effectief gaat op deze manier over in het 
criterium 'proportioned'. Controle die proportioneel 
(potentieel effectief) is, zou dan proportioned moeten 
zijn met zaken als het beschermd belang, de ernst van 
de overtreding en uiteraard de omvang van de proble-
matiek. We zullen het criterium daarom aanduiden 
met `probleemproportioneer Voor sanctionering 
komt proportioneel neer op de `ernstproportionaliteie 
van de overtreding, het klassieke richtsnoer uit de 
retributieve sfeer voor sanctioneren. Het zal duidelijk 
zijn dat proportionaliteit ten aanzien van de dimen-
sies van controle (probleemproportionele inzet/ 
capaciteit) en sanctionering (ernstproportionaliteit) 
gemakkelijker te beoordelen is dan feitelijke effecti-
viteit, hetzij van de controle, hetzij van de sanctio-
nering. Maar op effectiviteit valt praktisch wel 
degelijk greep te krijgen. 

Consistentie van de criteria 

Bestaat er niet een spanning tussen het assimimila-
tieprincipe en het effectiviteitscriterium? Wat als een 
lidstaat zijn eigen regelgeving niet effectief hand-
haaft? Is de lidstaat dan niet gehouden tot verbe-
tering van de handhaving van EG-belangen? Of moet 
dan toch aan de andere criteria van proportionaliteit 
en effectiviteit zijn voldaan? Mijns inziens is, gelet op 
de nevenschikkende formulering van het assimilatie-
principe en de criteria, de laatste interpretatie 
gerechtvaardigd. De reactie op overtreding moet in 
any event effectief en proportioneel zijn. Assimilatie 
(gelijkwaardigheid) is een minimum- en niet een 
maximumeis. Verder lijkt het mij onaannemelijk dat 
assimilatie ('gelijk aan') andere dimensies zou intro-
duceren dan de expliciet genoemde. `Gelijk' betekent 
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dus even effectief en even proportioneel als de eigen, 
nationale controle/sanctionering is op vergelijkbare 
gebieden. 

Internationale context 

Geeft het arrest aan de ene kant te veel criteria, aan 
de andere kant geeft het er te weinig. Hoe verdien-
stelijk een assimilatie van rechtshandhaving van 
EG-regelgeving aan handhaving van het eigen beleid 
oak is, de idee van gebieden waarop een Gemeen-
schappelijk Europees Beleid wordt gevoerd, betekent 
dat ook de rechtshandhavingsinspanningen op elkaar 
afgesteld dienen te worden. Naast Intra-nationale' 
assimilatie zou een principe van 'inter-national& 
assimilatie dienen te bestaan. Nederland wijst hier 
terecht op in de aangehaalde notitie. De uitspraak 
van het Hof zou tevens inhouden 'dal de Gemeen-
schapsinstellingen bevoegd zijn een onderlinge 
afstemming van nationale sanctiestelsels van de 
lidstaten te bevorderen'." 

lk kan dit niet in het arrest terugvinden. Wel lijkt 
me een dergelijke stimulering te liggen in de 
algemene taakstelling van de Commissie, maar het 
lijkt mij niet dat hier een klachtrecht ligt bij onvol-
doende afstemming tussen verschillende lidstaten. Dit 
punt is enigszins theoretisch, omdat wanneer een land 
voldoet aan de relatieve intra-nationale assimilatie en 
aan de absolute criteria van proportionaliteit en 
effectiviteit, de (relatieve) inter-nationale assimilatie 
wel in orde zal zijn. Van groter praktisch belang is, 
dat de inspannings- en prestatieverplichtingen van 
lidstaten tegenover EG-beleid inhouden dat de 
Commissie de lidstaten kan aanspreken (en eventueel 
aanklagen) wanneer er onvoldoende inzet betoond 
wordt bij internationale samenwerking ter bestrijding 
van EGfraude." Uiteraard kan men oak hier met 
vrucht gebruik maken van de vier onderscheiden 
kwaliteitsdimensies, al zal men deze oak hier moeten 
operationaliseren. 

Operationalisering van algemene kwaliteitsdimensies 

Met het bovenstaande zijn in principe alle 
elementen aanwezig waarmee een open, dat wil 
zeggen transparant, intelligent en welstrevend rechts-
handhavingssysteem werkt, zichzelf beoordeelt en 
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zich laat beoordelen. Dit op voorwaarde dat de 
criteria zich goed voor beoordeling lenen. Ik zal ze 
nog eens op een rij zetten, maar dan wat meer geope-
rationaliseerd. Uitgangspunt is een idee over de 
omvang en ernst van het probleem: hoe omvangrijk is 
de fraude, welke methoden worden gebruikt en welke 
nadelige consequenties zijn eraan verbonden. Als 
men omvang en ernst niet kan meten, dan moet er 
een schatting worden gemaakt. Fraudeproblemen 
worden aangepakt via controle/opsporing en 
vervolging/sanctionering. Beide kennen een kwantita-
tieve component (capaciteit, intensiteit) en een kwali-
tatieve (effectiviteit, impact). 

De genoemde criteria van gelijkheid, proportiona-
liteit en effectiviteit, kunnen nu gemakkelijk opera-
tioneel worden geinterpreteerd. De capaciteit 
waarmee een bepaald fraudeprobleem tegemoet 
wordt getreden, zal probleemproportioneel moeten 
zijn. Voorzover men aan de ernst van een delict een 
belangrijke waarde toekent, hetzij als retributiegrond 
dan wel als effectiviteitsindicator, moeten sancties 
ernstproportioneel zijn. De controle-effectiviteit is 
terug te vinden in de effectiviteit van de targeting, 
oftewel de mate waarin de kwaliteit van het 
controle/opsporingsapparaat, gecombineerd met de 
intelligentie van de targeting, de pakkans heeft 
verhoogd tot boven een kans die gelijk is aan toeval 
(deze is in principe gelijk aan het dark number, 
oftewel het percentage van werkelijke fraudegevallen 
op het geheel). De wijze waarop sancties overtuigend 
en doeltreffend zijn, de sanctie-effectiviteit, is het 
gemakkelijkst te operationaliseren als de effectiviteit 
van sancties ten aanzien van de individuele fraudeur. 

Uiteraard zijn dit operationele versimpelingen; 
strikt genomen ligt de effectiviteit van controle plus 
sanctioneren in de vermindering van het werkelijke 
aantal fraudegevallen. Voorzover een dergelijke 
teruggang valt vast te stellen, blijft het aannemelijk 
maken van de causale relatie tussen handhavingsin-
spanning en criminele werkelijkheid moeilijk. Het is 
daarom beter effectiviteit een fase eerder als kwali-
teitsindicator te stellen, bij de outputverhoging van de 
targeting en de afschrikkende werking bij degenen die 
tegen de lamp zijn gelopen, dat wil zeggen bij indivi-
duele preventie. 

Ten aanzien van deze vier geoperationaliseerde 
criteria kan men een absolute, een minimale of een 
optimale norm stellen. Voorlopig is een minimale 
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Tabel 3: Geoperationaliseerde kwaliteitsdimensies voor een rechtshand-
havingssysteem in een nationale en internationale context (de rol van 
schatting of meting van de omvang van het probleem, dark numbers, 
aangegeven in italics/ 

Controle 

Minimaal 	Infra- 	Inter- 	Minimale 
(meer 	nationaal 	nationaal 	internatio- 
optimaal) 	gelijk 	gelijk 	nale samen- 

werking 

Probleempropor- 	 x x 	 x? 	 x 
tionaliteit van 
inzet/capaciteit* 

Controle-effectiviteit 	x x? 	 x x 
(targeting kwaliteitr* 

Sancties 

Ernstproportionaliteit 	x 	 x 	 x? 
van sancties 

Sanctie-effectiviteit 	x 	 x 	 x? 
— Individueel preventief ++ 
— Algemeen preventief +++ 

Bron: de Comissie 
* Afhankelijk van aard en omvang probleem, ernst, geschonden 
maatschappelijke waarden. Te meten/schatten met name via 
representatieve (aselecte) controlesteekproeven. 
** Afhankelijk van kennis van (representatieve) fraudegevallen, vergeleken 
met niet-fraudegevallen. Te meten door vergelijking targeting/selecte 
controle met aselecte controle. 
+ Afhankelijk van ernst van het probleem, schade, geschonden 
maatschapelijke waarden. A priori vast to stellen, niet afhankelijk van 
omvang probleem (tenzij omvang emst bepaalt). 
++ To meten door mate van individuele herhaling/recidivisme. 
+++ To meten door representatieve (aselecte) controlesteekproeven. 

norm voldoende. Later kan men alsnog een optimale 
norm stellen. Men kan de criteria relateren aan verge-
lijkbare prestaties, binnenslands of buitenslands. Het 
assimilatie-principe geldt in principe voor intra-
nationale gelijkheid van rechtshandhaving. Uit de 
aard van communautair beleid zou een soortgelijk 
inter-nationaal assimilatieprincipe kunnen gelden, 
maar vooralsnog resulteert dit niet in harde, directe 
evaluatiecriteria voor de handhavingsprestaties van 
een land. 

Dit is weer wel het geval met internationale samen-
werking. Wat dit aspect betreft kan men zich gemak-
kelijk een voorstelling maken van wat elk van de vier 
criteria concreet oplevert. trobleemproportionaliteit 
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van inzet/capaciteit' betekent in ieder geval dat men 
(meer dan tot nu toe) inziet dat hier een probleem ligt 
en dat men in ieder geval met de buitenlandse, maar 
binnen-communautaire handhavingsorganisaties tot 
afspraken en samenwerking komt. Wat betreft de 
`ernstproportionaliteit' gaat internationale samen-
werking in de richting van inter-nationale gelijkheid; 
zo niet een opdracht tot harmonisering dan toch een 
poging om de criminaliteitsdefinities (delictomschrij-
vingen) en sanctiemodaliteiten op elkaar te laten 
aansluiten. 

Wat betreft controle-effectiviteit, het derde 
criterium, betekent het op zijn minst dat men de 
controles over en weer op elkaar laat aansluiten en 
op zijn best dat men gezamenlijk operationele en 
preventieve 'intelligence' nastreeft: het uitwisselen 
van informatie over aard, omvang, kenmerken, 
achtergronden, profielen, targeting-strategieen en 
uitkomsten daarvan. Deze eis is gemakkelijker gefor-
muleerd dan uitgevoerd. Zo is het de vraag of men 
over en weer voldoende vertrouwen in elkaars 
bekwaamheid en betrouwbaarheid heeft. Sanctie-
effectiviteit laat zich in internationaal samenwerkings-
verband operationaliseren als het harmoniseren of op 
zijn minst niet frustreren van elkaars pogingen om 
fraudeurs te pakken, te berechten, een sanctie op te 
leggen en die ook uit te voeren. Het criterium houdt 
onder andere een beoordeling in van samenwerkings-
en uitleveringsovereenkomsten tussen verschillende 
landen van de EG (zie Schutte, 1991). 

De hier geschetste vier criteria en vier beoordelings-
perspectieven zijn volgens mij de sleutelindicatoren 
ter beoordeling van de kwaliteit van de Nederlandse 
rechtshandhaving ten aanzien van EG-fraude in een 
Europese context. Het lijken mij minimum-normen 
voor elk rechtshandhavingsstelsel, waarbij men kan 
twisten over de vraag hoe strikt men de criteria moet 
toepassen in vergelijkend nationaal en internationaal 
perspectief. Het is dan ook redelijk te eisen dat een 
organisatie zelf zicht heeft op deze indicatoren en dat 
ze dit inzicht ook ter beoordeling stelt van relevante 
anderen, in casu de Europese Commissie. Hiermee 
wordt een rechtshandhavingssysteem een open, trans-
parant en beoordeelbaar systeem. 

Hoe dwingend een opsomming van dergelijke 
beoordelingscriteria er ook uit ziet, zij laat de rechts-
handhavingsinstanties in veel opzichten vrij. Zo heeft 
men de vrije hand bij de precieze organisatie en 
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invulling van de uitvoering, controle, opsporing en 
sanctionering; de opleiding tot de functies; de 
precieze (formele of materieel-logistieke) manieren 
van controle/targeting en, zoals het Europese Hof al 
zegt, de sanctiemodaliteiten. Dit alles kan men laten 
aansluiten bij de eigen cultuur, gewoonten en historie. 

Een dergelijke hantering van criteria lijkt veel op 
wat er de laatste jaren bij de reguliere politie is 
gebeurd. Er is capaciteitstoedeling ingevoerd op basis 
van (geschatte) werkdruk naar aanleiding van de 
ernst en het voorkomen van criminaliteitsproblemen 
en de kwaliteit of effectiviteit wordt geevalueerd via 
het regelmatig meten van de dark numbers van 
delicten (door middel van slachtofferonderzoek), via 
evaluatie door de bevolking en het vergelijken van 
ophelderingspercentages (Wiebrens, Kruissink e.a., 
1992). 

De kwalificatie 'open' is meer terecht naarmate een 
systeem zich voor beoordeling openstelt, van eigen en 
andermans ervaringen leert en prestatiecriteria zo 
hoog mogelijk stelt. De openheid van het systeem 
worth verder bevorderd wanneer het de informatie 
die is vergaard bij de controle, de opsporing en 
dergelijke, niet alleen gebruikt ter evaluatie van de 
rechtshandhaving zelf, maar ook van de beleidsdoel-
einden, de regelgeving en het uitvoeringsbeleid 
(Ruimschotel, 1972 en 1988). In Nederland kan men 
in ieder geval denken op deze verlichte manier, 
waarbij de rechtshandhaving feedback kan geven aan 
het politieke vormende of ambtelijke uitvoerende 
beleid.'s Of men in de praktijk zover is, is de vraag. 
Voordat we signalering of feedback in Europees 
verband als norm kunnen postuleren zijn we 
waarschijnlijk een generatie verder. 

Een open rechtshandhavingscultuur 

Of de hierboven aanbevolen transparantie 
bedreigend of juist stimulerend werkt, hangt af van 
de rechtshandhavingscultuur. Wil men zich tegen 
kritiek beschermen of wil men leren van eigen en 
andermans goede en slechte prestaties? Wil men de 
indruk maken effectief en rechtvaardig te zijn of wil 
men het echt, aantoonbaar, zijn. 

Recht wordt vaak (al dan niet goed) gehandhaafd 
ter bescherming van economische of financiele 
belangen, van individuen, economische factoren en de 
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staat. Voor een deel is de moeizame handhaving van 
EG-regelgeving toe te schrijven aan uiteenlopende 
economische belangen of aan het gebrek aan 
financiele prikkels voor een land om het EG-belang 
goed te behartigen. Voor een ander deel gaat het om 
verschil van inzicht in de juridische posities bij 
rechtshandhaving. Even belangrijk als genoemde 
dimensies van wat voordelig, kostbaar of juridisch 
juist is, zijn echter de opvattingen over wat men wil 
en wat men het beste acht. Naast recht, economie en 
geld, gaat het om cultuur en motivatie. Het is daarbij 
zeer van belang wat men als het `eigene' beschouwt, 
met welke doeleinden en belangen men zich wenst te 
identificeren of waarmee men rekening wenst te 
houden. Het is veelzeggend dat het rapport over 
fraude van het Europese Parlement (zie noot 2) 
oproept elkaar als partners te zien en niet als tegen-
standers (punt 10 van de Motion for a resolution , zie 
noot 3). 

De aangehaalde notitie over de verhouding 
nationaal strafrecht-gemeenschapsrecht rept van 
eigen cultuurwaarden binnen de Nederlandse rechts-
handhaving: 'respect voor de verworvenheden, 
tradities en maatschappelijke opvattingen van de 
individuele lidstaten' (p. 13). Men kan het hier 
gemakkelijk mee eens zijn, maar niet zonder reserve. 
De rechtscultuur dient niet zozeer de eigen waarden 
te cultiveren en te beschermen, maar bij te dragen aan 
de bescherming van de culturele waarden van de 
samenleving. Het is mijn indruk dat sommige 
aspecten van het Nederlandse rechtshandhavings-
systeem als cultuurgoed worden gepresenteerd om ze 
zo te beschermen tegen harmonisering met andere 
rechtssystemen. En dat, terwijl juist de vergelijking 
met andere systemen leert, dat een rechtssysteem, ook 
ons rechtssysteem, voor een goed deel willekeurig is, 
dat wil zeggen gebaseerd op een willekeurige keuze 
uit gelijkwaardige alternatieven, op vooroordeel, 
traditie of denkluiheid. 

Het gevaar bestaat dat men, onder het mom van de 
bescherming van de nationale identiteit van een land, 
het eigen handhavingssysteem beschermt tegen beoor-
deling en verandering. Zo worden lokale of nationale 
beleidsmakers en -uitvoerders gesterkt in hun 
autonomie. Op de gebieden waarop de Europese 
Gemeenschap vooral van invloed is via inkomsten-
stromen en uitgaven (Gemeenschappelijke 
Landbouwmarkt, douane, interne markt) is het 
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trachten te beschermen van de eigen justitiele of 
bestuurlijke autonomie een achterhoedegevecht. 
Mijns inziens moet de rechtshandhavingscultuur de 
maatschappelijke cultuur volgen. Als de economic 
open en internationaal wordt, de mensen mobiel 
worden, de geldstromen geen grenzen meer kennen, 
de politick Europees samenhangt en fraudeurs zich 
niet aan landen of normen gebonden voelen, dienen 
rechtshandhavingsculturen te kiezen voor openheid 
en samenwerking. 

Dit vraagt ook om cultuurverandering in Brussel. 
Tot dusver is de Commissie teveel een orgaan ge-
weest dat controleert en kritiseert, teveel informatie 
en hulp vraagt en te weinig geeft, veel straft en weinig 
stimuleert. Brussel zal wijzen op gebrek aan spontane 
medewerking van lidstaten. Hiermee is een moeizame 
verhouding geschapen die zichzelf in stand houdt. 
Zolang men elkaar als gescheiden systemen ziet, blijft 
rechtshandhaving (en alle andere beleid) een kwestie 
van duwen, trekken, half toegeven en half afhouden. 

Voor cultuurverandering kan men wachten op een 
veranderende tijdgeest, maar men kan deze ook een 
handje helpen door concrete voorstellen te maken en 
uit te voeren. Het Europees Parlement stelde in haar 
motie ten aanzien van fraude in Europa voor om een 
Europees opleidingsinstituut in het leven te roepen. 
Een andere manier om de ambtelijke beleids- en 
controlecultuur meer Europees en minder nationaal 
te maken, is door de opsporingsambtenaren een 
dubbele status te geven: niet alleen in dienst van 
Nederland maar tevens in dienst van Europa. Als 
volgens het verdrag van Maastricht de burger een 
Europees burgerschap kan worden toegedacht, dan 
zou jets soortgelijks mogelijk moeten zijn voor, 
voornamelijk uitvoerende, douane-ambtenaren, maar 
ook voor ministeriele beleidsmakers, officieren van 
justitie en, waarom niet, rechters. Zolang staten 
echter nog afzonderlijke eenheden zijn en nationale 
beleids- en handhavingsculturen nog niet zijn getrans-
formeerd tot Europese culturen, zullen we ons met 
rechtsnormen moeten behelpen. 
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Risico's van 

grensoverschrijdende 

misdaad in een open Europa 

dr. P.C. van Duyne* 

Inleiding 

Ongeveer tweehonderd jaar geleden deed zich in 
West-Europa een misdaadprobleem voor dat in 
sommige opzichten vergelijkbaar is met het probleem 
van de grensoverschrijdende misdaad in het tegen-
woordige 'Europa zonder grenzen'. In de laatste 
twintig jaar van de achttiende eeuw gaven veel grens-
streken binnen Europa een groei van grensover-
schrijdend banditisme te zien. In de slecht bewaakte 
grensgebieden van de lage landen van Noordwest-
Europa, in het Rijnland en de zuidelijke en oostelijke 
delen van Nederland, zwierven grote groepen 
Hollanders, Duitsers en Fransen rond, die met 
georganiseerde roof en diefstal aan de kost kwamen. 
Men zou kunnen zeggen dat deze bendes optraden in 
internationale regio's zonder grenzen. Zij verschenen 
en verdwenen weer en maakten handig gebruik van 
de geringe mate van rechtshandhaving en het 
nauwelijks bestaande grenstoezicht. 

In die tijd van langzame en onvoldoende middelen 
van vervoer waren zij uitermate beweeglijk en 
moeilijk op te sporen. Evenals moderne misdaadorga-
nisaties konden zij beschikken over nauwkeurige 
inlichtingen over hun mogelijke doelen. Hun organi-
satie-opbouw verschilde niet veel van de organisatie 
van huidige misdaadondernemingen, zoals blijkt uit 
onderzoek naar georganiseerde misdaad in 
Nederland: kleine wendbare, harde kerngroepen met 
zo nu en dan uitgebreide `buiten-netwerken' 
(Egmond, 1986; Van Duyne, Kouwenberg e.a., 1990). 

Betekent dat nu dat er niets nieuws onder de zon 

* De auteur is als onderzoeker verbonden aan het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
ministerie van Justine. Het artikel werd uit het Engels 
vertaald door mr. P.B.A. ter Veer. 
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is? Ik geloof niet dat de geschiedenis zich alleen maar 
herhaalt, hoewel zekere bestanddelen uit de voorbije 
geschiedenis weer tevoorschijn komen in tijdvakken, 
waarin ter zake zijnde maatschappelijke en econo-
mische voorwaarden opnieuw van toepassing zijn. 
Evenals in de tijd van de grote revoluties, maakt 
Europa thans wederom een onrustige, voor wat de 
EG betreft echter vreedzame tijd van verandering 
door. De beweeglijkheid van de bevolking is groot en 
de verhoudingen en mogelijkheden op de markten 
van Europa veranderen voortdurend en daarmee ook 
de mogelijkheden voor de meer ondernemende 
elementen binnen de samenleving, die bereid zijn 
erop uit te trekken. In een landschap van verande-
rende handelspatronen, onderzoeken ook misdaadon-
dernemers snel de nieuwe onwettige mogelijkheden 
om geld te verdienen. Dit betekent dat de kansen om 
slachtoffer te worden van grensoverschrijdende 
misdaad voor de samenleving als geheel eveneens 
toenemen. 

Niet alle onderdelen van het wettige bedrijfsleven 
zullen daar onmiddellijk onder te lijden hebben: 
sommige `achtenswaardige' ondernemers zullen zelfs 
voordeel kunnen trekken uit de misdrijven, die door 
anderen worden gepleegd. Tengevolge van de hieruit 
voortvloeiende uithollende werking zal dit evenwel 
leiden tot breder, niet onmiddellijk zichtbaar slachtof-
ferschap. Ondanks deze ernstige bedreiging is het 
grootste deel van de aandacht van de internationale 
rechtshandhaving nog steeds gericht op de verdo-
vende middelenhandel. In dit opstel zal ik daar nader 
op ingaan. 

De empirische grondslag voor dit opstel wordt 
geleverd door het onderzoeksproject naar grensover-
schrijdende misdaad, dat thans wordt uitgevoerd door 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het ministerie van Justitie. Het is een 
vervolg op eerder onderzoek naar georganiseerde 
misdaad in Nederland. 

Misdaadondernemingen en Turo -misdaadregio's' 

Om een gegronde schatting te kunnen maken van 
de slachtofferkansen voor de Europese samenleving is 
het belangrijk iets meer te weten over de grensover-
schrijdend werkende misdaadondernemingen en de 
gebieden waarop zij bedrijvig zijn. Onder `misdaad- 
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ondernemingen' wordt het volgende verstaan: het 
planmatig plegen van misdrijven teneinde winst te 
maken of macht te verwerven, welke misdrijven ieder 
voor zich dan wel te zamen van een aanmerkelijke 
ernst zijn en uitgevoerd worden door twee of meer 
personen in langdurige samenwerking, gekenmerkt 
door een verdeling van arbeid en waarbij gewerkt 
wordt onder de dekmantel van wettige bedrijven, met 
toepassing van (dreiging met) geweld dan wel met 
misbruik van politieke of publieke invloed. 

Deze langademige omschrijving is ongeveer 
dezelfde als die van het begrip `georganiseerde 
misdaad' zoals het Duitse Bundeskriminalamt dat 
hanteert.' De reden dat ik het begrip `misdaadonder-
neming' zal blijven gebruiken, is gelegen in de 
omstandigheid dat het minder emotioneel geladen is 
en niet onmiddellijk associaties oproept met de 
`rnafia', verdovende middelenhandel, enzovoort. Van 
nog meer belang is dat het woord Inisdaadonder-
neming' de nadruk legt op het ondernemende, 
beweeglijke karakter van zulke organisaties. 2  Vanzelf-
sprekend kan men beide woorden gerust door elkaar 
gebruiken, zolang men maar beseft, dat het begrip 
georganiseerde misdaad niet beperkt dient te worden 
tot de bekende `zware jongens' of `Icooplieden des 
doods', zoals verdovende middelenhandelaren vaak 
worden genoemd (zie ook Ziegler, 1990). De enige 
bestaansreden van misdaadondernemers is, binnen 
het raamwerk van een onderneming of organisatie, 
groot geld te maken; niet slechts met de bekende 'ene 
grote slag', maar voortdurend. De daarvoor gepleegde 
feiten zijn (binnen zekere grenzen) van onderge-
schikte betekenis. 

Door onderscheidingen aan te brengen en 
indelingen te maken kan men typen risico's of 
soorten slachtoffers netjes onderbrengen in een 
typologie en vervolgens aan nader onderzoek onder-
werpen. Zo'n benadering heeft evenwel als bezwaar, 
dat zij nogal ad hoc is en gemakkelijk kan leiden tot 
een verbrokkeld beeld van het betreffende criminolo-
gische verschijnsel. Bovendien doet zij geen recht aan 
de wisselende marktgebieden waarin de misdaadon-
dernemers hun bedrijvigheden ontplooien. Misdaad-
ondernemers zijn niet in de eerste plaats slachtoffer-
gericht, maar veeleer marktgericht. Uiteraard zal deze 
gerichtheid noodzakelijkerwijs enige individuen of 
onderdelen van onze samenleving tot slachtoffer 
maken. Het is dan ook onjuist, dat misdaden als 
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verdovende middelenhandel of belasting- of 
EG-fraude nog steeds `slachtofferloze misdrijven' 
worden genoemd. Er worden wel degelijk slachtoffers 
gemaakt, zij het dat dit niet altijd als zodanig ervaren 
wordt of dat het slachtofferschap, zoals bij belasting-
fraude, vanuit de beleving van de burger nogal 
abstract lijkt en dus zijn rechtsgevoel niet zo sterk 
aanspreekt. 

Men kan grofweg onderscheid maken tussen: 
- misdaadondernemingen die zich toeleggen op de 
handel in verboden goederen (meestal verdovende 
middelen); 
- ondernemingen die wettige diensten en goederen 
leveren, maar dan wel op een frauduleuze wijze; 
- ondernemingen die eenvoudigweg niets anders 
doen dan `roven', ongeacht of zij dit met geweld dan 
wel met pen en papier doen (Van Duyne, 1988, pp. 18 
e.v.). 

Hoewel dit onderscheid vanuit het gezichtspunt van 
marktvraag en handelstechniek op het eerste gezicht 
een zekere geldigheid bezit, veronderstelt het strikte 
scheidslijnen die vanuit de breedte van de handelsbe-
drijvigheden van veel misdaadondernemers inmiddels 
vervaagd zijn. Afhankelijk van bestaande vaardig-
heden en op grond van verwachte opbrengsten 
hebben vele misdaadondernemers hun handelsge-
bieden uitgebreid en plegen daarbij zowel verdovende 
middelenmisdrijven als ook misdrijven op het gebied 
van de gewone handel. 

Het heeft er echter veel van weg dat de meeste 
aandacht van de rechtshandhaving, vrees, of zelfs 
morele paniek met betrekking tot toekomstige 
misdaadontwikkelingen in Europa, gericht zijn op de 
meer traditionele vormen van misdaad, in het 
bijzonder op de misdaadondernemingen die in verdo-
vende middelen handelen. Wat zijn nu de gronden 
voor deze bezorgdheid? Zullen verdovende middelen 
in het toekomstige 'Europa zonder grenzen' werkelijk 
de groeimarkt gaan vormen? De beschikbare aanwij-
zingen geven geen ondubbelzinnige ondersteuning 
aan dit vermoeden. Het hierboven genoemde 
onderzoek en de politiegegevens van onder andere 
het Bundeskriminalamt en de Centrale Recherche 
Informatiedienst wijzen erop, dat voor de dagelijkse 
verdovende middelenhandel binnen de EG de grens-
controles tussen de lidstaten gedurende de afgelopen 
tien jaar al zo `soeper zijn geweest, dat er voor 
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ervaren misdaadondernemers na 1 januari 1993 
weinig zal veranderen. Daarenboven, wat is ermee 
gewonnen wanneer een lading smokkelwaar tijdens 
een toevallige grenscontrole wordt onderschept? In 
het algemeen gaat het in die gevallen om niet meer 
dan een paar slecht ingelichte loopjongens met hun 
smokkelwaar. Zelfs wanneer het gaat om een 
aanzienlijke lading, dan nog blijven de gevolgen voor 
de smokkelonderneming gewoonlijk zeer beperkt. 

Niet de afschaffing van de binnengrenscontroles, 
maar de werking van vraag en aanbod, de verande-
rende modes onder gebruikers, evenals krachten 
buiten de EG, zijn in de eerste plaats verantwoor-
delijk voor bewegingen binnen deze markt. Men hoeft 
daarvoor slechts te denken aan de verzadiging van de 
cocainemarkt in de Verenigde Staten en de 
ongelukkige 'war on drugs' in Noord- en 
Zuid-Amerika, met als gevolg de dumping van 
cocaine door Zuidamerikaanse cocainekartels op de 
Westeuropese markt (Lee, 1991; Scott, 1991; Levine, 
1990). Ook huidige ontwikkelingen in Oost-Europa, 
waarbij Polen voor een deel de Nederlandse 
amfetamine-uitvoer naar Scandinavie heeft overge-
nomen, staan los van wat er binnen het grondgebied 
van de EG plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de 
uitvoer vanuit Nederland van verdovende middelen 
naar Zweden en de Britse eilanden. In beide gevallen 
moet men de zogenaamde `buitengrenzen' van de EG 
overschrijden, die hier bestaan uit zee en luchthavens 
en die als zodanig dienst doen. 

Staan ons dan helemaal geen nieuwe maatschap-
peffike gevaren vanuit de verdovende middelenmarkt 
te wachten? Als men de vraag zo formuleert, zal men 
geen duidelijk antwoord krijgen. Gaat men uit van 
onze huidige kennis van zaken, dan zou men op die 
vraag kunnen antwoorden, dat ons geen werkelijk 
grote verrassingen te wachten staan. Maar dit gaat 
alleen op voor de maatschappelijke en de gezond-
heidsgevaren aan de vraagzyde van gebruikers 
(meestal verslaafden) en de aanbodzfrde van de 
betreffende handelswaar. Bezien wij het verschijnsel 
slechts vanuit deze invalshoek, dan loopt men de 
kans een zeer belangrijke kant van de sociaal-psycho-
logische dynamiek van deze en andere misdaad-
markten te verwaarlozen: de misdaadondernemers en 
hun medeplichtigen zelf. In het onderstaande zullen 
wij de andere kant van de medaille bekijken en onze 
bevindingen extrapoleren naar het bredere raamwerk 
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van een Europa zonder grenzen. Maar eerst wit ik 
nog twee opmerkingen maken over de verwaarlozing 
van de sociaalpsychologische dynamiek van de 
misdaadmarkten. 

Ten eerste wordt, ondanks de versterking van de 
internationale samenwerking van de politie, het 
verschijnsel van misdaadondernemingen te vaak 
bestudeerd en aangepakt vanuit een nationaal 
uitgangspunt. Ten tweede is het nog steeds gebrui-
kelijk dat, zowel door de politie als in de literatuur, 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de `zware' 
misdadigers die zich bezighouden met verdovende 
middelenhandel en de zogenaamde witte boorden-
misdadigers. Naar mijn mening zijn dit hardnekkige 
misvattingen. 

Ter zake van het eerste punt, de aanpak en bestu-
dering van de problematiek vanuit een nationaal 
uitgangspunt, het volgende. In het bovenstaande heb 
ik betoogd, dat ondernemers en zo ook misdaadon-
dernemers, marktgericht zijn. Zij denken niet in 
termen van nationale rechtsgebieden, maar veeleer in 
termen van goederen- en geldstromen en in termen 
van sociale netwerken van mensen, die zij kunnen 
vertrouwen. Voor misdaadondernemers is dit laatste 
punt van wezensbelang voor de veiligheid van hun 
persoon en onderneming. Deze beschikbaarheid over 
een (misdadige) arbeidsreserve maakt een onlosma-
kelijk onderdeel uit van hun marktgebied. Wat heeft 
dat te maken met een verenigde Europese markt? 
Nogal veel lijkt mij, aangezien de meeste misdaad-
markten noodzakelijkerwijs internationaal van aard 
zijn. De meeste verdovende middelen zijn in- en 
uitvoergoederen, waarvoor men aangewezen is op 
grensoverschrijdende (misdaad)samenwerking. Deze 
samenwerkingsverbanden komen gewoonlijk tot stand 
op pragmatische en ad hoc-basis: feitelijk wordt de 
smokkelhandel gewoonlijk op projectbasis bedreven. 

Er zijn echter sterke aanwijzingen dat deze sociale 
patronen aan veranderingen onderhevig zijn. De 
vormen van samenwerking van voorbijgaande aard 
maken langzamerhand plaats voor bestendige 
handelsgemeenschappen verspreid over Europa. In 
andere publikaties heb ik de term Europese misdaad-
regio's gebruikt: met elkaar verbonden gebieden van 
misdaadhandel waarbinnen men een bestendige 
personele en economische samenhang kan ontwaren 
en die zich hebben ontwikkeld vanuit herhaaldelijke 
gevallen van samenwerking (Van Duyne, in druk). 
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Deze Europese misdaadregio's kwamen voor het 
eerst tot stand onder etnische minderheden, hetgeen 
niet verwonderlijk is wanneer men hun geografisch 
uitgebreide familienetwerken in aanmerking neemt. 
Zo kunnen Turken (en Koerden) voor hun transport 
bij voorbeeld rekenen op familieleden in de 
doorvoer- en verspreidingslanden. Voor de inheemse 
Europese misdaadondernemers staan zulke familie-
netwerken niet ter beschikking en zodoende kost de 
ontwikkeling van een samenhangende grensover-
schrijdende samenwerking meer tijd en is het groei-
proces afhankelijk van goed geluk. 

Vervolgens mijn tweede kanttekening: het onder-
scheid tussen het `zware' misdrijf verdovende midde-
lenhandel en de bedrijfsmatige misdaad: georgani-
seerde fraude en bedrog, vaak (ten onrechte) samen-
gevat onder de vlag van de witte boordenmisdaad. De 
voorstelling van Europese misdaadregio's doemde bij 
mij niet op tijdens het bestuderen van de georgani-
seerde verdovende middelenhandel, maar juist bij de 
analyse van de georganiseerde BTW-fraudes in 
Noordwest-Europa. Tijdens de bestudering van de 
groei van de grensoverschrijvende misdadige handels-
gemeenschappen, werkzaam op het gebied van 
minerale olie en consumenten-elektronica over de 
afgelopen tien jaar, werden niet alleen wijdverspreide 
grensoverschrijdende fraudepatronen zichtbaar, maar 
ook hun zijdelingse betrokkenheid bij andere vormen 
van misdaadhandel, waaronder verdovende middelen 
(met name groothandel in hashish).' Als dit niet een 
losstaande bevinding is, dan kunnen wij beter 
spreken van algemene grensoverschrijdende handels-
gemeenschappen die bezig zijn tot ontwikkeling te 
komen. 

Maar er is hier [evens sprake van Europese handels-
gemeenschappen. Er bestaan duurzame handelsbe-
trekkingen tussen misdaadondernemers in Nederland 
en Belgie, Belgie en Noord-Frankrijk, de Benelux en 
Duitsland als ook tussen Nederland en Groot-
Brittannie. Hoewel de meeste misdaadondernemers 
een voorkeur hebben voor een bepaald produkt, 
kunnen zij op grond van hun algemene `smokkelvaar-
digheden' hun handel uitbreiden naar andere 
produkten, hetgeen dan ook geschiedde. Zo ontdekte 
ik dat BTW-fraudeurs in de markt van consumenten-
elektronica betrekkingen onderhielden met smokke-
laars van hashish; voormalige smokkelaars van 
hashish investeerden weer in het smokkelen van 
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goud ; een paar smokkelaars van haschisch betraden de 
afvalstoffenmarkt, enzovoort. Deze bevinding van een 
geleidelijke overgang tussen de twee gebieden van 
misdaadhandel, die ook naar voren komt in andere 
studies naar georganiseerde misdaad, maakt het 
hardnekkige onderscheid dat nog steeds wordt 
gemaakt tussen `zware georganiseerde misdaad' en 
georganiseerde fraude of witte boorden-misdaad 
achterhaald. 4  

Gebieden van risico-ontwikkeling 

Ik keer nu terug naar de mogelijke risico-ontwik-
keling in een Europa zonder controle op binnen-
grenzen. Het is duidelijk dat men zich niet kan 
beperken tot het opsommen van mogelijke indivi-
duele risico's die bedrijven of takken van industrie 
lopen. Men zal het probleem breder en meer strate-
gisch moeten benaderen. Aan de ene kant heeft men 
de markten voor verboden goederen en de markten 
voor wettige goederen en diensten die, middels 
wetsschendingen, tegen concurerende prijzen kunnen 
worden geleverd. Aan de andere kant heeft men te 
maken met de dynamiek van misdaadondernemingen 
die er aan gewend raken te werken binnen een groter 
geografisch en economisch gebied en die zich 
langzaam maar zeker ontwikkelen in de richting van 
algemene handelssyndicaten, die hun bedrijvigheden 
ontplooien in, wat ik heb genoemd, Europese 
misdaadregio's. 

Het `overvloeien' van verdovende middelen geld 

Zoals ik hierboven reeds opmerkte, lijken de risico-
ontwikkelingen vooral af te hangen van krachten die 
niet samenhangen met de Europese economische 
eenwording. Dit laat onverlet, dat de opbrengsten van 
deze handel zeer goed zouden kunnen leiden tot 
onwenselijke economische gevolgen waarvan de 
reikwijdte en invloed vooralsnog onbekend zijn. 
Daarmee denk ik met name aan de omstandigheid, 
dat de winsten die voortvloeien uit deze handel 
gewoon te groot zijn om alleen stuk te slaan aan een 
buitensporige levensstijl. Dit houdt in, dat het 
misdaadgeld op de een of andere wijze in de 
economie van de `bovenwereld' terecht zal moeten 
komen. Afhankelijk van de fiscale cultuur van het 
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land waar de winsten tilt de misdaadhandel weer 
geinvesteerd moeten worden, moeten min of meer 
uitgebreide en verfijnde wijzen van witwassen worden 
ontwikkeld.s 

Dit houdt ten eerste in dat misdaadondernemers 
langdurig vaste voet zullen krijgen binnen de wettige 
bovenwereld en ten tweede dat zij, teneinde dat doel 
te bereiken, zich waarschijnlijk genoodzaakt zullen 
zien financiele instellingen binnen hun eigen en 
andere jurisdicties te corrumperen. Deze verstren-
geling van het misdaadondernemerschap met de 
bovenwereld hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden 
tot onmiddellijk slachtofferschap. Theoretisch kan de 
`wettige tak' van de misdaadonderneming zelfs 
volledig wetsgetrouw zijn, hoewel ik moet toegeven 
dat dit wel bijzonder hypothetisch is. 

Laten wij dit overvloeien van verdovende midde-
lengeld in de wettige economie eens nader bezien. Er 
zijn verschillende economische gebieden, die voor 
groothandelaren van belang zijn wanneer zij moeilijk-
heden hebben met hun omvangrijke, onhanteerbare 
hoeveelheid baar geld. Zo vormen bedrijven waarin 
regelmatig grote hoeveelheden baar geld rondgaan, 
zoals restaurants, bioscopen en de gokindustrie 
aantrekkelijke doelen. Binnen deze bedrijven kan 
men in de boekhouding altijd een papieren omzet 
voorwenden en op die wijze aan de belastingdienst 
tewftzen' dat er sprake is van een wettig inkomen, 
zelfs zonder dat er een werkelijke omzet bestaat. 

Het investeren in kunst kan evenzo een bron van 
`wit geld' vormen: men koopt een beeld voor drie 
miljoen gulden en laat het vervolgens op de veiling 
door een medeplichtige 'opkopen' tegen drie of vier 
keer de werkelijke waarde, een handeling waarmee 
men een aardige onbelaste speculatiewinst maakt. 
Kortom, verdovende middelengeld wordt na een 
witwasbeurt genvesteerd teneinde aanvullende 
middelen voor witwassen buiten de officiele financiele 
instellingen te scheppen. Afgezien van de voortzetting 
van de misdaadhandel, waardoor weer nieuwe 
inkomsten verworven worden, kan men niet zeggen 
dat de wettige economie door deze losstaande 
witwasbedrijven noodzakelijkerwijs wordt benadeeld. 
Maar het verhaal eindigt hier niet, aangezien de 
stroom van misdaadgeld en daarmee de innesteling 
van de misdaad in de economic van de `boven-
wereld', bier evenmin halt houdt. 

Een volgend doel van investeringen is onroerend 
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goed. Daarmee bedoel ik niet het kopen van grote 
villa's voor de familie of de vriendin, maar meer het 
investeren in zakenpanden en flatgebouwen. Hoe zou 
dat de samenleving kunnen beInvloeden? Wanneer de 
huizen en de appartementen goed worden onder-
houden, dan zal men het succes van de misdaadon-
dernemer waarschijnlijk niet toejuichen, maar de 
huurders of de buurt worden niet rechtstreeks slacht-
offer. De werkelijkheid ziet er echter anders uit. Zoals 
alle andere speculanten stellen misdadigers geen 
belang in goede huisvesting. Meer dan eens heeft een 
onroerend goed-maatschappij van een misdaadonder-
nemer zich als een nalatige huisbaas ontpopt, die het 
bestond om hele woonblokken in verval te laten 
geraken. Aangezien de onroerend goedmaat-
schappijen niet in de eerste plaats waren opgezet om 
winst te maken, lieten de misdaadondernemers de 
bedrijven met verlies verkopen of liquideren. De 
belastingdienst had aldus niets te vorderen, stelde 
daarom geen belang in een boekenonderzoek en de 
opbrengsten vloeiden dus weer terug in de zakken 
van de misdaadondernemer, men zou kunnen zeggen 
na een `dubbele witwasbeurt'. De woonwijk was 
ondertussen geheel vervallen. 

Een ander doelwit zijn vervoerondernemingen. 
Aangezien groothandelaren in verdovende middelen 
behoefte hebben aan veilige vervoersvoorzieningen, is 
de beschikbaarheid over of het bezit van een (eigen) 
vervoersbedrijf een waardevol goed. Zo'n bedrijf 
heeft veel vergunningen nodig en moet daarom 
werken als een wettige onderneming. Het moet 
wettige (dekmantel)goederen vervoeren, belastingen 
en verzekeringen betalen enzovoort. Zo kocht een 
voormalige medeplichtige in een Belgisch-Neder-
landse BTW-fraude-onderneming, met een uitge-
breide ervaring op het gebied van internationaal 
vervoer (lees smokkelen), Luxemburgse ambtenaren 
om door hun sportclubs te ondersteunen. Zo verkreeg 
hij de benodigde Luxemburgse vergunningen en werd 
hij de vervoerspoot van een grote grensoverschrij-
dende hashhandel die zendingen van twintig- tot 
zestigduizend kilo per keer verzorgt. Onnodig hierbij 
te vermelden dat de onderneming zeer concurrerend 
te werk ging, terwijl zij op papier geen winst maakte. 
Dit onafhankelijke hashvervoersbedrijf leverde 
aanzienlijke verdiensten op. De eertijds onaan-
zienlijke chauffeur van een van de grootste 
BTW-fraudeurs van de Benelux was binnen een paar 
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jaar uitgegroeid tot een miljonair met een geschat 
vermogen van twintig miljoen gulden. Vergeleken met 
haar wettige mededingers maakte de onderneming 
gebruik van eerste klas vrachtwagens waarmee 
verschillende soorten fruit (als dekmantelgoederen) 
van Tunis naar Nederland werden vervoerd. 

Het hier aangeduide overvloeien van misdaadgeld 
van de onderwereld naar de `bovenwereld' is niet 
alleen lets van nationaal belang. Zoals in het geval 
van het hierboven beschreven vervoersbedrijf hadden 
de investeringen een multinationaal karakter, waarbij 
vanzelfsprekend gebruik gemaakt werd van de voor 
het wettige verkeer en de handel geldende vrije 
doorstroom van goederen en kapitaal in Europa. 
Deze grensoverschrijdende spreiding van investe-
ringen van misdaadgeld maakt de opgave voor de 
politie en justitie om dit soort zaken te onderzoeken 
aanmerkelijk zwaarder. Men bedenke wat een 
geweldige inspanning het al kost om de bewijssporen 
van een fraudeur in slechts een rechtsgebied voor 
opsporing en vervolging na te trekken. 

Georganiseerde misdaadondernemers en hun 
criminele achtergronden 

In het voorgaande is zijdelings gesproken over de 
bedrijfsmatige BTW-fraude, als voorbeeld van het 
overvloeien van verdovende middelengeld naar de 
`wettige' bedrijvigheid. Op dit gebied hebben georga-
niseerde fraudeurs in de Benelux een voortrekkersrol 
vervuld. De Euro-regio avant la lettre was en is nog 
steeds de Benelux. Gezien de open grenzen tussen 
Nederland, Belgie en Luxemburg is het voor 
misdaadondernemers aantrekkelijk de soepele 
BTW-regeling tussen de drie landen te misbruiken. In 
zeker opzicht kan de Benelux gezien worden als een 
model voor het open Europa na 1 januari 1993. Sterk 
vereenvoudigd, kan worden gezegd dat de BTW 
betaald moet worden in het land van verbruik, de 
uitvoerder zijn BTW kan terugvorderen, terwij1 de 
invoerder zijn BTW later in het jaar kan betalen. Dit 
is voor de misdaadondernemers aan beide zijden van 
de Nederlands-Belgische grens een `gouden' regeling. 

Smokkelen tussen deze landen was overigens van 
oudsher al een populaire bezigheid om het magere 
inkomen dat werd verdiend in de zanderige grens-
streken wat aan te vullen. Nadat het prijsverschil voor 
boter tussen de twee landen was verkleind, vervingen 
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de smokkelaars allengs de vroeger hoog belaste boter 
door marihuana of andere verdovende middelen. 
Handel is handel. Andere misdaadondernemers 
begonnen in de jaren zeventig met koppelbazerij. 6  
Len aanzienlijk deel van de BTW-zwendelaars had 
zo'n misdaadachtergrond en had geen moeite deze 
nieuwe markt te betreden. 

Het voornaamste aandachtsgebied van deze 
BTW-zwendelaars is de markt van de consumenten-
elektronica: televisies, video- en cassetterecorders. In 
deze tak ontstond in de vroege jaren tachtig een 
uitgebreid, soepel werkend en nogal ongrijpbaar 
netwerk. In dit moeilijk te doorgronden patroon 
streefden de meer geslaagde misdaadondernemers in 
de regio langzaam maar zeker naar meer samenhang 
in hun, in eerste instantie, nogal losse handelsbetrek-
kingen. 

In de tweede helft van de jaren tachtig kon men 
niet langer spreken van vlottende grensoverschrij-
dende netwerken. Deze netwerken, of eigenlijk de 
duurzame kern daarvan, waren toen min of meer 
stabiele gemeenschappen van misdaadondernemers 
geworden. Deze laatste vormden voor de 
BTW-carrousels de `persoonlijke assen', die in de drie 
betrokken landen in de noodzakelijke handelsvoorzie-
ningen voorzagen: facturen, verkooppunten, mazen in 
de BTW-wetgeving en witwassen door Luxemburg en 
dergelijke. Tussen deze gemeenschappen ontstonden 
nieuwe handelsbetrekkingen. Tegenwoordig kan men 
spreken van een netwerk van gemeenschappen, dat 
niet meer beperkt blijft tot de Benelux, maar dat zich 
heeft uitgebreid naar Noord-Frankrijk en 
West-Duitsland. Voor de meeste leidende onder-
nemers behoort de verdovende middelenhandel (als 
zij zich daarmee in het begin van hun misdaad-
loopbaan bezig hielden) tot het pioniersverleden: het 
was voor hen de trede naar hogere vormen van 
misdaad. Dit sluit echter niet uit dat veel deeltijdme-
dewerkers of sommige leidinggevende personen soms 
toch nog deelnemen aan de in- of uitvoer van middel-
grote hashladingen. Overigens betekent deze 
geringere betrokkenheid bij dit soort feiten niet, dat 
zij ook minder schadelijk zouden zijn of dat zij niet 
een ernstige bedreiging voor het wettige bedrijfsleven 
zouden vormen. 

Evenals in de volgende voorbeelden, zien we hier 
een dubbel gevaar voor het wettige bedrijfsleven van 
de kant van de georganiseerde fraude. Het belang- 
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rijkst is het ontstaan van een symbiose tussen deze 
vorm van georganiseerde misdaad en de wettige 
bedrijvigheid. Hard geformuleerd: veel wettige onder-
nemers werden geen slachtoffer van deze fraudeurs, 
maar deden hun voordeel door van hen te kopen. 
Sommigen kochten van .  deze fraudeurs zelfs hun 
eigen goederen terug voor een prijs die onder de 
oorspronkelijke kostprijs lag. In feite gingen zij op 
deze wijze deel uitmaken van de misdaadmarkt en 
beinvloedden zodoende de gehele wettige bedrijfstak. 
Deze medeplichtigen uit de `bovenwereld' handelden 
in feite als helers. Hun toegang tot de grensoverschrij-
dende misdaadmarkt moet als hun belangrijkste 
steunpunt in de mededinging worden gezien. 

Deze houding tegenover belastingfraude staat niet 
op zichzelf: zij wordt bevorderd door hun reeds 
bestaande onethische instelling tegenover belastingen, 
welke ook door een groot deel van hun medebedrijfs-
genoten worden gezien als een overheidsziekte. 
BTW-fraude is immers `slechts' tegen de overheid 
gericht? De nog eerlijke detailhandelaar, die dus geen 
toegang heeft tot deze misdaadmarkt, heeft echter 
minder mogelijkheden om slachtofferschap te 
voorkomen. Zijn prijzen worden immers vastgesteld 
door de groothandel. Zij die hun nering uitoefenden 
in de buurt van een winkel van een fraudeur zagen 
hun zaak verlopen indien zij er niet in slaagden hun 
verliezen goed te maken door zelf de fraudemarkt te 
betreden. In Belgie, meer dan in Nederland, is als 
gevolg daarvan een uitgebreide zwarte markt 
ontstaan, die deze bedrijfstak vervolgens nog meer 
aantast. 

Grensoverschrijdende commerciele misdaadsamenwer-
kingsverbanden 

De olie-industrie is een ander gebied, waar de 
binnendringing van de misdaad in de 'bovenwereld' 
in het raamwerk van Euro-misdaadregio's duidelijk 
wordt. In het misdaadsamenwerkingsverband dat ik 
bestudeerde, kon ik geen belangrijke banden met 
verdovende middelenhandel ontdekken, hoewel 
enkele medeplichtigen wel betrokken waren bij 
allerlei verschillende vormen van handel: vrouwen uit 
Thailand, wat verdovende middelen en vrachtwagen-
kapingen. De vastgestelde banden met de hashhandel 
kwamen mij dus nogal als zijdelings voor. Er 
bestonden wel belangrijkere banden met of recht- 
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streekse betrokkenheid bij ernstige milieumisdrijven. 
In het navolgende zal ik een nauwkeuriger beeld 
schetsen van dit zich ontwikkelende gebied van 
georganiseerde Euro-misdaad, dat een veelbelovende 
toekomst tegemoet lijkt te gaan. 

Na enige tijd wegens een ernstige afval-fraudezaak 
in Nederland en Belgie in de gevangenis gezeten te 
hebben, ontdekte de leidende' misdaadondernemer 
in deze handel nieuwe wijzen van onwettige 
werkverschaffing, nu in de winstgevende 
olie-industrie. Al snel vond hij wegen om, tegen 
bijzonder interessante prijzen, olie te leveren aan 
zogenaamde `wittebenzinepompen' waarbij hij 
BTW-heffingen evenals accijnzen wist te ontduiken. 
Een bijzonder laakbare werkwijze bestond uit het 
vermengen van olie met vloeibaar giftig afval, geld 
innend voor het verkregen afval, waarmee de olie 
verdund maar voor dezelfde prijs werd afgeleverd. 7  
Afgezien van de schade aan voertuigen die deze 
giftige brandstof gebruikten, dient deze handelswijze 
ook aangemerkt te worden als een ernstige milieu-
schending. Andere werkwijzen bestonden uit het 
voorwenden van uitvoer (BTW terug) en het 
`ontkleuren' van brandstof met een hoge naar 
brandstof met een lage accijns. 

Belangwekkender dan deze algemeen gebruikte 
werkwijzen is de sociaal-economische opbouw van dit 
fraudesamenwerkingsverband. Begonnen als een klein 
eenmansbedrijfje, beschikte de ondernemer al snel 
over een groot aantal medeplichtigen lager in de 
misdaadhierarchie: Belgen, Nederlanders, harde 
misdadigers, evenals kapiteins van olietankers werden 
ingeschakeld, die van binnenuit de voortzetting van 
de onderneming waarborgden. Hogerop in de `boven-
wereld' kreeg hij vaste toegang tot de wettige markt: 
de `voormannen' van het bedrijfsleven, die de politie 
vanzelfsprekend vertelden, dat zij niet van enig 
misdrijf op de hoogte waren en dat zij alleen maar 
olie verkregen `tegen interessant concurrerende 
prijzen'. 

Hoewel dit strafrechtelijk moeilijk hard te maken is, 
lij ken de beschikbare gegevens er op te wijzen dat 
deze wettige ondernemers mede-organisatoren van 
deze fraude waren. Deze `helers' uit de `bovenwereld' 
hadden er weinig moeite mee zich achter tal van 
voorgevel-ondernemingen te verbergen, terwijl het 
witwassen van zwart geld voor hen net zo'n routi-
neuze handeling was als de wekelijkse aanpassing van 
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de boekhouding. Geen verdachte aanvoer van sport-
tassen met kleingeld bij banken. In plaats daarvan 
deden administratieve rookgordijnen het werk. De 
winsten werden gebruikt om hun aandeel in de `witte 
benzine'-markt in Belgie en Nederland te vergroten. 

De organisatie breidde zich geografisch uit naar 
West-Duitsland en Noord-Frankrijk en uiteindelijk 
kreeg zij gezelschap van een Italiaans-Amerikaanse 
misdaadfamilie wier aanbod tot samenwerking niet 
geweigerd kon worden. Het hoofd van deze familie 
had zich onttrokken aan een federaal 
getuigen-beschermingsprogramma. Hij was geen 
onbekende in deze misdaadhandel: in de Verenigde 
Staten waren hem gelijksoortige accijnsfraudes ten 
laste gelegd. Na zes maanden van voorbereiding 
(1990), gedurende welke de misdaadfamilie nadruk-
kelijk verwees naar de mogelijkheden die 'Europa '92' 
zou bieden, werden Italiaanse advocaten ingehuurd 
met de opdracht voorgevel-bedrijven in Belgie, 
Noord-Frankrijk en uiteindelijk ook in Noord-
Duitsland op te richten, aldus het pad van de Neder-
landse misdaadondernemer volgend. 

Na deze voorbereidingen begon de BTW-carrousel 
te draaien met een voorzichtig geschatte opbrengst 
van meet dan honderd miljoen gulden in bijna een 
jaar tijd. Zij werkten ook een uitgebreid witwas-
programma uit, bijgestaan door een leidende 
Zwitserse bankier, die blijkbaar moreel gerustgesteld 
kon worden door een schriftelijke verklaring inhou-
dende dat het voor investeringen gestorte geld niet 
afkomstig was uit verdovende middelenhande1. 8  
Echter, de wijze waarop het geld naar de bank werd 
gebracht verschilde niet veel van de wijze waarop 
`klassieke' gangsters met zakken gevuld met baar geld 
te werk gingen: in een hotel in Basel werden de 
zakken opgehaald, zonder dat het geld geteld of een 
ontvangstbewijs werd getekend. Soms gingen de 
zakken niet eens open. Veel van het witgewassen geld 
is geinvesteerd in onroerend goed in Noord-Frankrijk 
en Zuid-Belgie. Een maand na zijn aanhouding werd 
het hoofd van de familie inderhaast naar de 
Verenigde Staten afgevoerd, waar de ogenschijnlijk in 
verlegenheid gebrachte federale politie iedere vraag 
om inlichtingen onbeantwoord liet. 

Dit voorbeeld laat zien, dat de EG niet een gesloten 
vesting is. 9  Het gevaar om slachtoffer te worden van 
grensoverschrijdende misdaadondernemingen kan 
van alle kanten, van binnen en buiten de EG 
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komen." Zoals bekend, worden sommige van de 
misdaadgelegenheden in het leven geroepen door de 
ingewikkelde EG-regelingen, die bedoeld zijn om de 
wettige handel in de lidstaten te beschermen. 
Aangezien dit een `prijs-wig' tussen de kostprijs en de 
uiteindelijke afleverprijs tot stand brengt, blijft het 
misbruik maken van de EG een verleidelijke 
mogelijkheid voor zowel individuele als georgani-
seerd ondernemende misdadigers. Dit is geen 
schokkend nieuws, hoewel de ontwikkelingen in 
Oost-Europa, met name de liberalisering van de 
handel in Polen en Tsjechie (of hoe het land tegen-
woordig ook heet), mogelijkheden hebben geschapen 
voor het ontstaan van grensoverschrijdende netwer-
ken of gemeenschappen van misdaadondernemers. 

In dit opzicht is de aan het licht gekomen 
doorvoerfraude met Poolse koeien belangwekkend. 
Hoewel de wijze van werken van de handelaren nu 
duidelijk is, is het patroon van de betrekkingen tussen 
de misdaadondernemers nog steeds niet helemaal 
opgehelderd. De werkwijze is eenvoudig: Pools vee 
wordt op papier de EG ingevoerd ten behoeve van 
uitvoer naar Noord-Afrika. Het gaat dus als 
doorvoerhandel door het EGgebied. Echter, in 
Duitsland werd het vee valselijk `omgekoeid" tot 
Duits vee (hoogstwaarschijnlijk een onvriendelijke 
daad ten aanzien van de desbetreffende Poolse 
dieren), waardoor de te betalen EG-invoerheffingen 
ontdoken werden. Op papier werd het vee nog steeds 
vanuit een Spaanse haven naar Noord-Afrika uitge-
voerd. Het zogenaamde T5-document, dat de uitvoer 
moet bewijzen, is door een omgekochte douane-
ambtenaar vals afgestempeld, terwijl in werkelijkheid 
het vee zijn eindbestemming vond op uw en mijn 
bordje in Nederland, Belgie, Frankrijk of Noord-
Spanje. 

Aangezien deze handel in koeien voor een deel 
wordt uitgevoerd door nieuwkomers, moet het 
patroon van samenwerking zich nog ontwikkelen. 
Maar de steunpunten van deze grensoverschrijdende 
misdaadhandel zijn wel reeds zichtbaar: georgani-
seerde, dat wil zeggen goed beschermde toegang tot 
de corrupte ambtenaar die de uitvoerdocumenten 
afstempelt, afgesproken plaatsen waar het slachtvee 
verkocht wordt, plaatsen waar ze de EG binnen-
komen en de voorziening in het voormalige 
Oost-Duitsland waar het Poolse vee 'getranssubstan-
tieerd' wordt in EG-vee. 
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Is dit het begin van een nieuw grensoverschrijdend 
Euromisdaadsyndicaat in de zin van een duurzaam 
samenwerkingsverband? Ik denk, dat dit afhangt van 
verschillende factoren, zoals de deelname van ervaren 
misdaadondernemers, de tijdspanne van de handel en 
de (strafrechtelijke leer-)ervaring die wordt opgedaan 
met de rechtshandhaving. Echter, de belangrijkste 
factor is de voortdurende ontvankelijkheid van de 
ondernemers uit de `bovenwereld', die zich geen 
slachtoffer laten worden maar, in tegendeel, de winst-
mogelijkheden van de misdrijven van anderen 
bekwaam uitbuiten. 

Deze houding wordt wellicht mede versterkt of 
goed gepraat door een (voorgewende) slachtofferon-
duidelijkheid. Wie loopt er nu bij deze misdaad-
handel gevaar? De Europese Commissie in de 
politieke `buitenaardse ruimte' die men Brussel 
noemt? Wie kan dat nu iets schelen? De boeren? Ons 
onderzoek liet geen prijsval zien in de vlees-groot-
handel noch in de detailhandel. Misschien is de 
gebruiker, die diergeneeskundig ongecontroleerd 
vlees eet, wel het slachtoffer. lk denk, dat zulke 
vragen te veel uitgaan van een onmiddellijk slacht-
offerschap: in feite loopt de hele vleesnijverheid het 
gevaar slachtoffer te worden van een sluipend proces 
van corruptie, dat begint binnen een klein aantal 
ondernemingen, zich vervolgens geleidelijk uitbreidt 
over steeds meer individuele ondernemers die ook 
hun stukje van de misdaadtaart willen hebben, 
waarna leerervaring, durf en concentratie van deze 
handel in de handen van criminele `risico-nemers' 
uiteindelijk kan leiden tot een bestendige marktplaats 
van grensoverschrijdende misdaadsamenwerkingsver-
banden. 12  

Discussie 

Hoewel er veel meer te zeggen zou zijn over het 
verschijnsel van Euro-misdaadsyndicaten en de 
gevaren die zij betekenen voor de economie van de 
'bovenwereld' en voor wat de Duitsers noemen, de 
'rechtsstaat', moeten wij tot een slotsom komen. Het 
is een voorlopige slotsom aangezien het misdaadland-
schap steeds aan verandering onderhevig is, terwijI 
het noodzakelijke stelselmatige onderzoek, de 
gegevensverzameling en -analyse, nauwelijks op 
Europees niveau wordt uitgevoerd. De regeringen van 
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de Lidstaten zijn snel met het organiseren van 
kostbare conferenties als een soort van politieke 
angst-reflex op de gruweldaden van de Mafia. 
Vervolgens zijn zij uiterst traag met de verzameling 
van broodnodige harde gegevens en de analyse van 
de misdaad als grondslag voor doelmatige en doelge-
richte beleidsvoering." 

Ik zeg niet dat alle genomen maatregelen, nieuwe 
wetgeving daarbij inbegrepen, slechts toneelhande-
lingen of lege gebaren zijn. De anti-witwas wetgeving 
in de lidstaten van de EG is zonder twijfel een 
belangrijk antwoord op de stroom en herinvestering 
van de misdaadwinsten. Het is alleen spijtig te 
moeten vaststellen, dat deze wetgeving nauwelijks op 
feiten gegrond is: nog steeds weten wij erg weinig 
over de stromen van misdaadgeld, de feitelijke 
opbrengsten van misdaadondernemingen en de 
wijzen waarop zij met hun geld omgaan. 

Zo zou men bij voorbeeld de vraag kunnen stellen 
hoeveel verdovende middelengeld er in Europa blijft 
teneinde geinvesteerd te worden in de wettige bedrij-
vigheid. Daarbij dient dan een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de ingezeten misdaadondernemers 
en de ondernemers die, zoals vele minderheden, 
elders hun economisch tehuis hebben. Als de verdo-
vende middelenhandel (cocaine, heroine) in handen 
is van etnische minderheidsgroepen die hun thuisland 
in het Midden-Oosten of Zuid-Amerika hebben, dan 
verdwijnen de winsten eenvoudigweg en vinden er 
nauwelijks witwas-handelingen plaats. Als vervolgens 
in een later stadium een verdovende middelenbaron 
besluit om in Europa te investeren, dan is er geen 
enkele mogelijkheid om vast te stellen of het gaat om 
misdaadgeld of geld dat voortvloeit uit 's mans 
wettige ondernemingen in zijn land. De stroom van 
winsten uit georganiseerde fraude is zelfs nog 
moeilijker na te gaan. Het patroon van witwassen 
verschilt erg vaak van het witwassen van verdovende 
middelengelden en is gewoonlijk vervlochten met 
andere geldhandelingen van een groot aantal 
'off-shore' voorgevel-bedrijven. Toch schijnt het 
verdovende middelengeld het grootste vraagstuk voor 
beleidsmakers te zijn! 

Het grootste gevaar voor de samenleving als geheel 
lijkt mij de doorstokenheid van de 'bovenwereld' zelf 
te zijn, om het even of het nu om de wettige handel 
gaat of om het bestuur. Dit is een langzaam en 
veelzijdig proces van `zedelijke verwering', zich 
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Noten 

voltrekkend langs de sluipwegen van wederzijdse 
belangen. We hoeven niet te kijken naar de gemak-
kelijk zichtbare mafia om er achter te komen hoe het 
werkt. Het hierboven beschreven voorbeeld uit de 
olie-industrie begon niet bij de mafia, hoewel het er 
wel schijnt te eindigen. 

De giftige afvalstoffenhandel is wellicht een beter 
voorbeeld van de wederzijdse misdaadbelangen van 
de `boven-' en `onderwereld', die voor iedere gewone 
burger tot al dan niet dodelijke aantasting van zijn 
gezondheid kan leiden." De onwettige uitvoer van 
giftig afval van Nederland naar Belgie en van daar 
naar Noord-Frankrijk werd door de Nederlandse 
provinciale besturen bij gebrek aan voldoende eigen 
vuilverwerkende voorzieningen welwillend gedoogd, 
het storten van dat afval werd vervolgens bevorderd 
door corruptie in Belgie, iedereen had er voordeel bij 
en iedereen, met uitzondering van een enkeling, deed 
alsof hij niets zag. Met uitzondering van de 
vervoerders werd niemand vervolgd of zelfs 
gedwongen af te treden. 

Dit betekent, dat er aan de `naden van de 
corruptie', dat wil zeggen de betrokken onwaardige 
ambtenaren, niet werd getornd. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de wettige ondernemingen, die voordeel 
trokken uit de georganiseerde BTW-fraude of de 
koppelbazerij, waarbij illegale werkkrachten worden 
uitgebuit, en die ondertussen voorwenden niet in 
staat te zijn 'over de (open) grenzen heen te kijken', 
waar hun stromannen hun voorgevel-ondernemingen 
leiden. De stromannen worden gepakt maar de witte 
boorden-helers in de verschillende Europese rechtsge-
bieden zijn nog steeds de onaantastbare `achtens-
waardige heren', die de rechtstaat in de rug 
neersteken. Of, om de grafrede van Antonius voor het 
yolk van Rome aan te halen: `Zo zijn het alien, alien 
achtenswaardige lieden'. Als ik denk aan de ontwik-
keling van de misdaadrisico's, dan denk ik steeds 
weer aan deze langzaam werkende bedreiging: aan de 
`achtenswaardige lieden' uit de tovenwereld', die 
voordeel trekken uit de misdrijven van anderen. Men 
hoede zich voor dit soort `achtenswaardige lieden'. 

' De volledige Duitse definitie 
luidt: 'Organisierte Kriminalitat 
1st die von Gewinn- oder Macht- 

streben bestimmte planmaBige 
Begehung von Straftaten, die 
einzeln oder in ihrer Gesamtheit 
von erheblicher Bedeutung sind, 
wenn mehr als zwei Beteiligte auf 
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langere oder unbestimmte Dauer 
arbeitsteilig 
a. unter Verwendung gewerblicher 
oder geschaftsahnlicher Struc-
turen, 
b. unter Anwendung von Gewalt 
oder anderer zur Einschtichterung 
geeigneter Mittel, oder 
c. unter EinfluBnahme auf Politik, 
Medien, offentliche Verwaltung, 
Justiz und Wirtschaft zusammen-
wirken.' Zie Mister, 1991. 
2  Vele auteurs benadrukken deze 
aspecten van georganiseerde 
misdaad. Zie Block en Chambliss, 
1981. Dorn, Murji e.a., 1992 
(beschrijving van Britse 
drugdealers). Arlacchi, 1986, 
(beschrijving van de mafia). 
Reuter, 1983 (New York criminali-
teitsmarkt). 

Zie het nog te verschijnen artikel 
van Van Duyne in Crime, law and 
social change. Tijdens het vervolg-
onderzoek werd mu j de werkelijke 
omvang van dit landschap' 
duidelijk. 
4  Het gaat hier om het overgangs-
gebied midden in de `schaar van 
gewone vermogensmisdaad en 
`witteboorden-misdaad'. Aan de 
uiteinden van de schaal gaat dit 
onderscheid vanzelfsprekend wel 
op. Zie voor de betrokkenheid 
over en weer tussen `witte 
boorden-misdaad' en `klassieke' 
georganiseerde misdaad Van 
Duyne e.a. (1990) en Arlacchi 
(1986) die de subsidiefraude als 
een der belangrijkste inkomsten-
bronnen van de mafia beschrijft. 

Zie voor een gedegen studie over 
witwassen in een breder 
perspectief, namelijk als een 
aspect van `zwart-geld 
management': Walter, 1989. 
6  Zie Berghuis, Van Duyne e.a., 
1985. Deze studie naar de effecten 
van wetgeving met betrekking tot 
koppelbazerij onthulde een 
verschuiving van sommige onder-
nemers naar goud- en 
BTW-smokkel. 

Deze vervuiling was echter 
technisch gesproken niet een 
misdrijf. In Belgie werd het hoofd 
van de misdaadondernemer 
vervolgd voor andere milieude-
licten, maar bracht nooit meer dan 
30 dagen in de gevangenis door. 
Voor de verhouding tussen crimi-
naliteit en de giftig afval-industrie 
zie Scarpiti en Block, 1987 

Deze schijnheiligheid verschilde 
niet veel van de schijnheiligheid 
waarop Zieglers sarcastische 
aanval zich richtte, namelijk de 
morele houding van de Zwitserse 
bankwereld. Zie Ziegler, La Suisse 
lave plus blanc. 
9  Nogal vertraagd blijken het 
ministerie van Einancien en de 
olie-industrie het gevaar te hebben 
onderkend en zijn zij aan het 
onderzoeken geslagen hoe de 
gaten in de wetgeving kunnen 
worden gedicht (de Volkskrant, 7 
november 1992). 
10 Een uitstekend overzicht, dat de 
moeite waard is herzien te 
worden, kan men vinden in Koch, 
1988. 
" De door de opsporingsdienst 
gebruikte term `omkatten', 
ontleend aan de autohandel, lijkt 
mu j hier niet geheel van 
toepassing. 
' 2  Een georganiseerde fraudeur 
richtte een meer directe 
aanval op de economie van de 
`bovenwereld' (waar hij onderdeel 
van heette uit te maken): hij 
begon aandelen in een vleesver-
werkend bedrijf te kopen in een 
poging greep te krijgen op zijn 
werkelijk legale concurrent. 
n Tot op de dag van vandaag is 
onderzoek naar georganiseerde 
misdaad slechts uitgevoerd in 
Italie (dat spreekt vanzelf), 
Nederland en Duitsland. Zie 
Rebscher en Vahlenkamp, 1988. 
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14  De berichten betreffende de 
openbare gezondheid in Mellery, 
alsmede de voorbeelden 
beschreven in Mokhibers (1989) 
bundel over misdrijven voor 
gewone wettige ondernemingen 
(o.a. hoofdstukken 20, 28 en 29) 
laten zien dat deze stelling aller-
minst retorisch is. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 19, 
nr. 1, 1993) is Fraud and corruption. 

The fight against and prevention of fraud; infor-
mation, organisation, coordination 
G. Homburg 
From the point of view of the fight against and 

prevention of fraud, the nature of the victim and the 
structural or individual character of the case are 
distinctive aspects. The nature of the victim (the 
government for instance) determines who must fight 
and prevent fraud, the structural or individual 
character determines which methods should be used. 
Effective enforcement of laws and rules requires 
adequate information on the incidence and volume of 
fraud. Information is short however. There are 
several experiments and initiatives to improve the 
provision of information. Improved information 
serves the definition of priorities and the coordination 
of the fight against fraud. Shortage of capacity in the 
administration of justice makes division of tasks 
necessary. Victims, especially public services, will 
have to develop their own policies. This often 
requires a change in the culture of organisations. 

Measures against corruption in big enterprises 
H.G. van de Bunt 
In 1967 a law was introduced that penalized 

corruption in commercial life. The introduction of the 
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law was the result of a successful moral crusader, 
who had nevertheless not much support in the 
business world. Not surprisingly the new law had 
very low impact on business practices. In the last 
years there has been a growing concern about cheats 
at work (among them corruption). The number of 
internal security managers is growing and commercial 
enterprises are beginning to formulate norms for their 
employees in accepting fees or presents from other 
parties in commercial relationships. In this article the 
actual state of affairs is made up by a questionnaire 
that was sent to 192 security managers of big enter-
prises (non-response 40%). The main result is that a 
small number of enterprises very actively prevents 
corruption by formulating norms and taking 
measures. However, in nearly 50% of the cases there 
exists a twilight zone in which norms about the 
acceptability of taking presents or money are lacking. 
In the last two years 30% of the respondents had 
discovered at least one corruption affair in their 
enterprise. 

Public fraud and corruption: extent and control 
L.W.J.C. Huberts 
A public functionary is corrupt when he is by 

monetary or other rewards induced to take actions 
which damage his government organization and 
which favour whoever provides the reward. Public 
fraud is private gain at public expense, without the 
involvement of external beneficiaries. The article 
presents the results of research on local public 
corruption and fraud in The Netherlands. An aselect 
sample of the town clerks of the 647 Dutch cities was 
taken and a postal survey among 107 functionaries 
was conducted: 77% of the town clerks reacted. The 
functionaries offered information about their own 
experiences with fraud and corruption (in Dutch 
cities the town clerk is the manager of the local 
administration). The conclusion about the extent of 
alleged and actual local corruption and fraud is that 
102 new cases of alleged or actual local corruption 
and fraud were discovered, every year. When these 
results are extrapolated to the entire public service in 
The Netherlands, based on the number of employed 
civil servants, the total number of new yearly cases is 
370: every day an investigation is started into a 
possible new case of public fraud or corruption. In 
the majority of these cases, the conclusion after inves- 
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tigation is that actual corruption or fraud has taken 
place (67%). The police is notified in 52% of the cases 
of actual corruption or fraud. In smaller towns the 
police is clearly less often notified (28%) than in 
bigger cities (76%). A brief discussion of the conse-
quences of these results concludes the article. 

The public prosecutors office and large cases of fraud 
M.D. van Goudoever-Herbschleb 
To obtain insight in handling procedures in major 

fraud cases in the Netherlands, a big investigation 
has been set up. All major fraud cases who were 
registered at the gerechtshoven (equivalent to the 
Courts of Appeal) in 1987 and 1990 are under survey. 
46 cases of major fraud have been investigated with 
all together 750 suspects.The article gives the outline 
of the study in detail and shows some preliminary 
results. 

EC fraud; criteria for national law enforcement 
D. Ruimschotel 
Fraud against the European Community concerns 

economic crimes like fraud with customs duties and 
EC export subsidies. Although the known cases of 
EC fraud amount to no more than around half per 
cent of the budget of the EC, the real extent of the 
fraud phenomenon ('dark number') is claimed to be 
as high as (at least) ten percent (more than 10 billion 
ecu). If the claim, subscribed to by various politicians 
and scientists, would be true, than this large scale 
criminal behaviour would negatively affect European 
policy making in the areas involved, and also fair 
national and international economic competition. It is 
strange, therefore, that the ten percent claim has not 
been subjected to serious investigation. The evidence 
adduced so far (mainly based on Tiedemann and 
Magnusson) is far from convincing. One major 
problem in tackling fraud is that law enforcement of 
EC-regulations is the responsibility of national autho-
rities that have no direct interest in curbing EC-fraud. 
Yet, according to the EEC-treaty, regulations decided 
upon within the framework of the EEC-treaty, have 
to be loyally implemented. Recent European Court of 
Justice cases (especially case 68/88) have specified 
the Member States' law enforcement duties as having 
to meet the criterion of similar treatment of 
EC-regulations to national regulations; furthermore 
national law enforcement has to be proportionate and 
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effective. If suitably extended and operationalized, 
these criteria could well fulfil a role as measurable 
standards of quality for law enforcement systems, be 
it in a national or an international context. Measuring 
the (real) extent of the fraud phenomenon plays a 
crucial role in all three criteria. 

Risks of cross-border crime in an open Europe 
P.C. van Duyne 
It is to be expected that the development of an 

open economic space within the E.C. and the 
increased accessibility of Eastern Europe will lead to 
new patterns of cross-border crimes. So do the risks 
of becoming a victim of one of those crimes. 
However, the risks may not be spread evenly: some 
markets may become more affected by crime-entre-
preneurs than other markets, though most attention is 
devoted to drug trafficking and drug money related 
money-laundering. However, organized drug 
trafficking and organized fraud are not so neatly 
separated. From a crime-entrepreneurial point of 
view one can broadly speak of cross-border crime 
markets in European regions. The criminological 
implications may be the development of Eurocrime 
markets in which crime-entrepreneurs develop lasting 
patterns of cooperation and cross-border organiza-
tions. This is already the case on the illicit drug 
market. Crime patterns on the field of organized 
commercial crime, toxic waste trafficking or EC-fraud 
point in the same direction. The implications for 
business and law enforcement alike are that without 
the development of new strategies of prevention and 
cross-border police investigations organized crime 
may well intertwine into the developing European 
economic and social structure thus acquiring a 
corrosive foothold in the legitimate industry. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden 
aangevraagd. Wij attenderen u erop 
dat volgens art. 166, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
ondenverpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
teen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling 
documentatie van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg), 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 

1 
Herrera, R.J., M.L. Tracey jr. 
DNA fingerprinting: basic 
techniques, problems, and 
solutions 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 237-248 

De DNA-vingerafdrukmethode 
mag zich in een warme belang-
stelling verheugen. De auteurs 
presenteren een overzicht van de 
huidige stand van zaken. Wat zijn 
de wetenschappelijke protocollen 
van deze methode? Welke mathe-
matische methoden worden erbij 
gebruikt die moeten leiden tot 
aanwijzing of uitsluiting van 
individuen in criminele aangele- 
genheden? Wat zijn de problemen 
waarmee deze methode nog te 
kampen heeft? Na een korte 
inleiding over de historie van de 
DNA-methode zetten de auteurs 
de te volgen procedure uiteen. Na 
dit college in de biochemie richten 
de auteurs hun aandacht op de 
wiskundige manipulaties die 
gebruikt warden bij de 
DNA-methode en die een voort-
zetting vormen van de bij de 
bloedgroepenmethode gebruikte 
rekenkundige regels. De 
DNA-methode heeft andere 
methoden op grote afstand gezet. 
Nog nooit hebben onschuldig 
veroordeelden zo reikhalzend 
uitgekeken naar een dergelijke 
techniek. In weerwil van zijn 
superioriteit boven andere 
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methoden staat de DNA-methode 
voor een aantal brandende 
kwesties. Hierbij kan men denken 
aan de degradatie van het celma-
teriaal als dit te lang verblijft 
buiten het lichaam, en het 
verschuiven van de banden die 
ontstaan bij elektroforese van het 
genetisch materiaal. Ook het 
ontbreken van een bruikbare 
wetenschappelijke database en 
nog vaak voorkomende verkeerde 
laboratoriumpraktijken werpen 
grote hindernissen op. Binnen 
afzienbare tijd, zo menen de 
auteurs, zullen deze problemen tot 
het verleden behoren. 
Met literatuuropgave. 

2 
Lyon, D. 
The new surveillance: electronic 
technologies and the maximum 
security society 
Crime, law and social change, 
18e jrg., nrs. 1-2, 1992, pp. 
159-175 

In zijn boek The new surveillance 
beschrijft Gary Marx hoe met 
gebruikmaking van geavanceerde 
technologische mogelijkheden 
nieuwe vormen van toezicht 
ontwikkeld worden die onze 
samenleving veranderen in een 
maximaal beveiligde maat-
schappij. De auteur analyseert in 
het onderhavige artikel de ruimere 
sociologische betekenis van de 
denkbeelden van Gary Marx. Het 
gaat niet zozeer om de verdere 
ontwikkeling van technische 
mogelijkheden van toezicht, maar 
om de achterliggende informatie-
technologie. Steeds meer gegevens 
worden in geautomatiseerde 
databestanden vastgelegd, die ook 
voor controle en toezicht op het 
doen en laten van burgers kunnen 
worden geraadpleegd. Daarbij 
komt dat databestanden in toene-
mende mate worden gekoppeld. 
Door middel van complexe 
analyses kan ons dagelijkse doen 

en laten worden gereconstrueerd. 
De nieuwe vormen van controle 
en toezicht doen een maximaal 
beveiligde maatschappij ontstaan 
met gevangenisachtige trekken. De 
privacy van de individuele burger 
neemt af en zijn anonimiteit gaat 
verloren. Zelfs kan de burger 
worden afgehouden van activi-
teiten die na registratie tezijnertijd 
tegen hem gebruikt kunnen 
worden. Het leven in de samen-
leving gaat op die manier steeds 
meer lijken op dat in een totaal-
instituut. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

3 
Biezeveld, G.A., C.A. Zijlstra 
Strafbaarstelling van milieude- 
licten: geen halve maatregelen 
Nederlands juristenblad, 67e 
jrg., nr. 30, 1992, pp. 963-969 

De strafwetgeving met betrekking 
tot milieudelicten is een rommel-
tje. Wie een koraal of een 
opgezette kaaiman invoert, maakt 
zich schuldig aan een economisch 
delict, maar wie met een schild-
padei over de grens komt, pleegt 
een kantongerechtsovertreding. En 
wat te denken van het feit dat het 
opzettelijk in strijd handelen met 
voorschriften van de WCA-ver-
gunning een overtreding is, terwijl 
opzettelijke overtreding van een 
vergunningenvoorschrift bij de 
Hinderwet een misdrijf oplevert? 
In dit artikel wordt bepleit om de 
WED uit te breiden tot een Wet 
op de economische en milieude-
licten en om tevens de strafrech-
telijke normstelling te verbeteren. 
De huidige strafmaxima weerspie-
gelen onvoldoende het maatschap-
pelijk gewicht dat aan de 
bescherming van het milieu wordt 
gehecht. Het voorontwerp dat de 
minister van Justitie onlangs de 
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wereld heeft ingezonden ter 
verhoging van de maximum-
straffen voor bepaalde milieude-
licten is niet voldoende. 
Met literatuuropgave. 

4 
Bohm, R.M. 

Retribution and capital 
punishment: toward a better 
understanding of death penalty 
opinion 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 227-236 

Vergelding is in de Verenigde 
Staten de voornaamste drijfveer 
van voorstanders van de 
doodstraf. De vraag is echter wat 
de achterliggende betekenis is van 
die vergeldingsdrang. Theoretisch 
zijn zeer verschillende beteke-
nissen toegekend aan het begrip 
vergelding. Uric hoofddimensies 
zijn daarbij te onderkennen: 
vergelding als een emotioneel 
gejnspireerde, wraakgierige 
reactie; vergelding als een vorm 
van 'verdiende loon' of een 
gerechtvaardigde compensatie van 
het toegebrachte Iced; en 
vergelding vanuit een utilitaris-
tisch concept, waarbij bij 
voorbeeld het generaal preven-
tieve effect voorop staat. In een 
enquete-onderzoek onder 215 
Amerikaanse studenten is 
nagegaan welke vergeldings-
aspecten bij voorstanders van de 
doodstraf doorslaggevend zijn. In 
een vragenlijst werd daartoe 
gejnformeerd naar enerzijds de 
mening over de doodstraf en 
anderzijds naar retributieve 
gevoelens. Door middel van 
factoranalyse werd aangetoond 
dat er twee retributie-dimensies 
zijn te onderscheiden: een 
emotionele, wraakzuchtige vergel-
dingscomponent en een utilitaris-
tische component. De hierboven 
genoemde derde dimensie: de 
doodstraf als 'verdiende loon' 
voor toegebracht Iced, bleek niet 
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als een afzonderlijke dimensie van 
het retributie-begrip te onder-
scheiden. Bij voorstanders van de 
doodstraf bleek het emotionele, 
wraakgierige aspect te over-
heersen. Verder bleek uit het 
onderzoek dat blanke mannelijke 
studenten de grootste voor-
standers zijn van de doodstraf. 
Met literatuuropgave. 

5 
Dolling, D. 

Die Weiterentwicklung der 
Sanktionen ohne Freiheitsentzug 
im deutschen Strafrecht 
Zeitschrift fijr die gesamte Straf-
rechtswissenschaft, 42e jrg., nr. 
2, 1992, pp. 259-289 

Minder dan 6% van de sancties in 
het Duitse strafrecht betreffen 
vrijheidsstraffen. De auteur geeft 
een korte inventarisatie van de 
huidige stand van zaken ten 
aanzien van het recht en de 
sanctiepraktijken. Voorts worden 
criteria uitgewerkt, aan de hand 
waarvan niet-vrijheidsberovende 
sancties kunnen worden beoor-
deeld. De schrijver beperkt zich in 
deze tot het strafrecht voor 
volwassenen. Geconcludeerd kan 
worden, dat een verruiming van 
de ambulante sancties in het 
wetboek van strafrecht aanbe-
veling verdient. Hierdoor worden 
de mogelijkheden van de straf-
rechtspraktijk, op gedifferenti-
eerde wijze te reageren op crimi-
naliteit, verbeterd. In dit artikel 
worden voornamelijk modificaties 
van reeds bestaande sancties op 
de kleinere criminaliteit 
beschreven. Door het — waar 
mogelijk — verder uitbouwen van 
de ambulante sancties wordt de 
bestrijding van de zware crimina-
liteit en de georganiseerde 
misdaad niet in gevaar gebracht. 
Integendeel, de doeltreffendheid 
van de gehele strafrechtspleging 
wordt er slechts door versterkt. 



6 
Farrington, D.P., P.A. Langan 
Changes in crime and 
punishment in England and 
America in the 1980's 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 1, 
1992, pp. 5-46 

Binnen een crimineel-justitieel 
systeem kunnen verschillende, 
elkaar opvolgende stappen 
worden onderscheiden, te 
beginnen bij een gepleegd 
misdrijf, de aangifte daarvan 
enzovoort. Uiteindelijk kan het 
strafrechtelijk proces eindigen bij 
een veroordeling tot een vrijheids-
straf. Het verloop door zo'n 
crimineel-justitieel systeem in de 
Verenigde Staten en Engeland is 
door de auteurs vergeleken. 
Daartoe zijn statistische gegevens 
gehanteerd over een periode van 
1981 tot 1987. De gegevens waren 
ontleend aan nationale slachtof-
ferenquetes en aan politie en 
justitie-statistieken. De verge-
hiking bleef beperkt tot zes 
vermogens- en agressieve 
misdrijven. Gedurende de onder-
zochte periode is het aantal 
vermogensmisdrijven in Engeland 
sterk gestegen; het aantal gewelds-
misdrijven echter niet. In Amerika 
zijn beide categorieen misdrijven 
in de loop van de jaren tachtig 
opvallend sterk gedaald. In 
Engeland is de kans om tot een 
vrijheidsstraf veroordeeld te 
worden voor vermogensmisdrijven 
opvallend afgenomen en voor 
agressieve misdrijven licht 
gestegen. In de Verenigde Staten 
is deze kans voor beide soorten 
misdrijven sterk toegenomen. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is 
dat de kans om tot een vrijheids-
straf veroordeeld te worden 
wegens een bepaald soort misdrijf, 
een omgekeerd evenredig effect 
heeft op het plegen ervan. 
Met literatuuropgave. 

7 
Gohde, H., S. Wolff 
`Gefahrlichkeir vor Gericht 
Kriminologisches Journal, 24e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 162-180 

In z'n algemeenheid wordt van 
psychiaters verwacht dat zij, 
indien zij als deskundigen 
betrokken worden bij een straf-
proces, naast het geven van een 
oordeel over de schuld van de 
betreffende persoon, ook een 
verklaring afgeven over zijn/haar 
`gevaarlijkheid'. Vanuit ethno-
methodologisch perspectief gaan 
de auteurs van dit artikel na hoe 
`gevaarlijkheid' in strafprocessen 
geoperationaliseerd wordt. In het 
algemeen kan er onderscheid 
gemaakt worden tussen intuItieve, 
statistische en klinische prognose. 
Psychiaters houden zich bezig met 
de laatste vorm. Bij hen bestaat er 
consensus over het gegeven dat er 
bepaalde personen zijn die er op 
grond van een bepaalde 
psychische ontwikkeling toe 
neigen strafbare feiten te plegen, 
waarbij aanzienlijke (fysieke) 
schade aan anderen toegebracht 
kan worden. Vervolgens proberen 
de onderzoekers te reconstrueren 
hoe psychiaters handelen wanneer 
zij iemand als `gevaarlijk' bestem-
pelen. Aan de hand van een groot 
aantal rechtzaken wordt de 
specifieke methodiek die gehan-
teerd wordt, nauwkeurig geanaly-
seerd. Ook gaan ze nader in op de 
manier waarop er binnen de 
forensische psychiatrie aange-
keken wordt tegen het probleem 
van het voorspellen van `gevaar-
lijkheid'. De empirische gegevens 
laten zien dat de classificering 
`ge-vaarlijk' eerder uit pragma-
tische omstandigheden binnen de 
psychiatrisch-juridische interactie 
te verklaren is, dan uit individueel 
meetbare, voorspellende 
kenmerken van de onderzochte 
persoon. Het begrip `gevaarlijk' 
wordt door de auteurs dan ook 
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geherinterpreteerd als zijnde het 
resultaat van sociale interactie 
binnen de rechtbank. 
Met literatuuropgave. 

8 
Odubekun, L. 
A structural approach to 
differential gender sentencing 
Criminal justice abstracts, 24e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 343-360 

Hiaten in de kennis over vervol-
gingsbeleid t.a.v. vrouwen binnen 
het strafrechtsysteem, duiden op 
de noodzaak om nieuwe,wegen in 
Se slaan m.b.t. sekse-onderzoek. 
Onderzoekers zouden zich niet 
alleen moeten richten op de de 
invloed van sekse op de strafmaat-
regelen of op ongelijke behan-
deling binnen rechtszaken tijdens 
vroege beslissingsmomenten 
binnen de rechtspraak. Maar 
empirische studies zouden meer 
geeigende methodologieen moeten 
hanteren t.a.v. deze complexe 
materie. De auteur toont de 
noodzaak hiervan a.h.v. een 
overzicht van Amerikaanse 
literatuur m.b.t. het ongelijk 
veroordelen van mannen en 
vrouwen. Zij concludeert dat een 
`structurele' benadering van het 
probleem gewenst is. Aileen zo is 
het mogelijk om de kennis te 
vergroten over de oorzaken van 
ongelijkheid bij het veroordelen 
van volwassen wetsovertreders. 
Een dergelijke structurele' 
benadering houdt in dat er 
rekening gehouden wordt met een 
groat aantal factoren, die van 
invloed kunnen zijn op een 
veroordeling. Hierbij dienen niet 
alleen die variabelen te worden 
betrokken, die doorgaans wegge-
laten werden uit criminologisch 
onderzoek: aspecten van het 
sociale leven die sekse-specifiek 
zijn, zoals de moederrol en 
financiele afhankelijkheid. Oak de 
manier waarop rechters tot hun 
beslissingen komen zal onder de 

loep moeten worden genomen: 
paternalisme en ridderlijkheid 
LON. de vrouwelijke sekse door 
mannelijke rechters, bij voorbeeld, 
kan een rol spelen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologic 

9 
Barbey, 1. 
Die Verkehrsunfallflucht; emn 
Sonderdelikt in der forensisch-
psychiatrischen Begutachtung? 
Blutalkohol, 29e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 252-264 

In dit artikel warden de resultaten 
besproken van een onderzoek dat 
binnen een tijdsbestek van twaalf 
jaar (1980 tot 1991) werd gedaan 
onder 648 - toerekeningsvatbare - 
testpersonen, die alien waren 
doorgereden na het veroorzaken 
van een verkeersongeluk. Verge-
lijking met een controlegroep geeft 
geen bijzondere kenmerken ten 
aanzien van deze delinquenten te 
zien. Uitvoerig worden de mecha-
nismen die ertoe kunnen leiden 
dat men doorrijdt na een ongeluk 
besproken. Posttraumatische 
schemertoestanden en reaktieve 
psychosen komen uiterst zelden 
voor. Bijna altijd gaat het bij dit 
- niet rationeellemotiveerde - 
delict om een acute reactie op een 
plotselinge geestelijke belasting 
waarvan de quantificering volgens 
de voor delicten welke in een 
opwelling worden begaan gebrui-
kelijke beoordelingscriteria dient 
te geschieden. Veel daders geven 
zichzelf nadat zij tot bezinning 
gekomen zijn niet bij de politie 
aan uit angst voor een mogelijke 
strafvervolging. Een bepaalde 
'afIcoelingsperiode' zou derhaIve 
aanbeveling verdienen. 
Met literatuuropgave. 
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10 
Bersani, C.A., H.T. Chen e.a. 
Personality traits of convicted 
male batterers 
Journal of family violence, 7e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 123-134 

Het doel van het onderzoek is om 
de vraag te beantwoorden in 
welke psychologische kenmerken 
vrouwenmishandelaars zich 
onderscheiden van hun seksege- 
noten. Is er een persoonlijk profiel 
te bepalen? De onderzoeksgroep 
bestond uit 75 veroordeelde 
mannen. De auteurs hanteerden 
het zogeheten 'Taylor-Johnson 
temperament analysis' instrument. 
Dit is een schaaltechniek die 
aanvankelijk ontworpen werd om 
gedragstendenties in normale 
populaties te achterhalen. Hierbij 
wordt uitgegaan van de zelfper-
cepties van de daders en niet van 
de opvattingen van anderen over 
hen. De auteurs construeerden een 
profiel van daders die hoogst 
sociaal zijn, maar die evenwel de 
innerlijke stabiliteit missen die nu 
eenmaal nodig is voor positieve 
sociale interactie. Het zijn ook 
extraverte mannen, met welke 
onderzoeksuitkomst dus afstand 
wordt genomen van het beeld dat 
vrouwenmishandelaars introvert 
en geisoleerd plegen te zijn. De 
auteurs wijzen erop dat situa-
tionele aspecten in de gezinssi-
tuatie meer aandacht moeten 
krijgen in empirisch onderzoek in 
deze materie. 
Met literatuuropgave. 

11 
Deflem, M. 
The invisibilities of social control; 
uncovering Gary Marx's 
discovery of undercover 
Crime, law and social change, 
18e jrg., nrs. 1-2, 1992, pp. 
177-192 

Ze auteur bespreekt aan de hand 
van het in 1983 verschenen boek 
van Gary Marx over undercover 

agenten, enkele aspecten van de 
sociale controle problematiek. 
Hiertoe gaat hij eerst in op de 
specifieke aard van de undercover 
praktijken en wat hun onbedoelde 
gevolgen zijn. Een eerste doel van 
de auteur is om na te gaan in 
hoeverre het werk van Gary Marx 
een bijdrage kan leveren aan het 
revisionistische model van sociale 
controle. Met dit model is de 
naam van de historicus en 
socioloog Michel Foucault 
verbonden. Een tweede oogmerk 
is te onderzoeken in welke mate 
de concepten van Gary Marx 
behulpzaam kunnen zijn bij 
onderzoek en beleid. De auteur 
meent dat belangrijke onderdelen 
van het werk van Gary Marx 
verenigbaar zijn met het revisio-
nistische model. Wat hij mist is 
een overkoepelend verklarend 
kader. De auteur meent ook dat 
de ethische kwesties waarmee 
onderzoekers van deze materie 
geconfronteerd worden veel 
aandacht verdienen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Dutton,D.G., K.J. Hemphill 
Patterns of socially desirable 
responding among perpetrators 
and victims of wife assault 
Violence and victims, 7e jrg., 
nr. 1, 1992, pp. 29-39 

Wanneer daders en slachtoffers in 
een criminologisch onderzoek 
benaderd worden met de 
self-report methode bestaat het 
risico dat zij sociaal wenselijke 
antwoorden geven. De mate 
waarin dit gebeurt is te bepalen 
met diverse schaaltechnieken. 
Daders bij voorbeeld kunnen 
ronduit liegen maar in veel andere 
gevallen is er eerder sprake van 
zelfmisleiding bij wijze van zelfbe-
scherming om hun eigenwaarde 
overeind te houden. Wanneer is 
hiervan sprake, en wanneer 
kunnen de gegeven antwoorden 

Literatuuroverzicht 	 141 



op de aan daders en slachtoffers 
gestelde vragen onder de noemer 
liegen geplaatst worden? Bij welke 
emoties komt dit voor? Aan het 
onderzoek werkten 50 mannen 
mee, alien deelnemers aan het 
'Assaultive Husbands Project' in 
Vancouver, en 75 door bun 
partner mishandelde vrouwen. 
Het bleek dat over fysiek geweld 
hoofdzakelijk werd gelogen, maar 
als het ging om psychisch geweld 
dan stuitten de onderzoekers op 
veel vormen van zelfmisleiding. 
De respondenten kenmerkten zich 
ook door onderrapportering van 
hun woede wat veroorzaakt werd 
door zowel liegen als zelfmis-
leiding. Slachtoffers hadden 
minder neiging om sociaal 
wenselijke antwoorden te geven 
dan daders. 
Met literatuuropgave. 

13 
Geller, J.L. 
Pathological firesetting in adults 
International journal of law and 
psychiatry, 15e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 283-302 

De centrale vraag in dit artikel 
naar wat pathologische brand-
stichting is, wordt allereerst bezien 
vanuit historisch perspectief. 
Hoewel zowel de psychiatrische 
als de juridische terminologie zich 
op dit gebied beduidend hebben 
ontwikkeld, blijft het verband 
tussen medische, neurologische of 
psychiatrische stoornissen als 
mogelijke invloeden op het gedrag 
min of meer onduidelijk. De 
auteur toont de huidige stand van 
zaken aan door de Engelstalige 
literatuur m.b.t. pathologische 
brandstichting, verschenen in het 
tijdperk van DSM-III en 
DSMIIIR (1980-1990), te bestu-
deren. Hij vindt in deze studies 
verschillende verklaringen voor 
pathologische brandstichting: 
resp. pyromanie, psychische 
stoornis, verstandelijke achter- 
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stand, medische/neurologische 
stoornis, `communicatieve brand-
stichting' om een wens of behoefte 
uit te drukken. Vervolgens gaat hij 
na welke oarzaken er gegeven 
werden voor pathologische brand-
stichting binnen de Amerikaanse 
rechtspraak. Ook hieruit blijkt 
eenzelfde diversiteit. Ten slotte 
gaat hij in op de verschillende 
behandelingsvormen. Deze zijn 
vanzelfsprekend gebaseerd op de 
gevonden verklaring voor de 
daad. Gezien de problematiek 
blijkt het toepassen van verschil-
lende vormen van behandeling 
vaak gedigend. De algemene 
conclusie luidt, dat er aanzienlijk 
meer onderzoek gedaan zal 
moeten warden om de precieze, 
individuele achtergrond van 
pathologische brandstichting te 
kunnen bepalen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Marshall, L.L. 
Development of the severity of 
violence against women scales 
Journal of family violence, 7e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 103-121 

Om vrouwenmishandeling beter te 
kunnen registreren en beoordelen 
is het van belang am een genuan-
ceerd meetinstrument te ontwik-
kelen. Bij bestaande schalen wordt 
vaak te weinig rekening gehouden 
met de wijze van beoordeling door 
de verschillende geslachten en met 
soort, ernst en frequentie van het 
geweld. De auteur deed daarom 
onderzoek onder 707 vrouwelijke 
studenten en 208 vrouwen uit de 
gewone maatschappij. Door hen 
werden 46 gedragingen van 
mannen tegenover vrouwen beoor-
deeld op de dimensies ernst, 
agressiviteit, misbruik, fysieke en 
psychisch/emotionele schade en 
dreiging en geweld (alleen de 
studenten). Het ging hierbij niet 
om de eigen ervaringsbeaordeling, 
maar om normatieve antwoorden. 



Beide groepen bleken dezelfde 
patronen en opvattingen te 
vertonen m.b.t de ernst van 
bepaald mannelijk gedrag, maar 
wat de schade betreft oordeelden 

•de niet-studenten hierover 
zwaarder. De auteur concludeert, 
dat de door haar opgestelde lijst 
van handelingen en beoordelings-
dimensies als een genuanceerd 
meetinstrument gebruikt kan 
worden om nauwkeuriger 
onderzoek naar geweld tegenover 
vrouwen te verrichten. 
Met literatuuropgave. 

15 
Nelson, J.F. 
Hidden disparities in case 
processing: New York State, 
1985-1986 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 181-200 

In hoeverre worden minderheden 
vaker dan blanken na arrestatie 
gedetineerd om andere redenen 
dan verschillen in de telaste-
legging, strafblad of regio. Om 
hier meer inzicht in te krijgen 
werd onderzoek gedaan in de 
staat New York (1985-1986) en 
werden officiele cijfers over arres-
taties en verschillende soorten 
telasteleggingen bestudeerd. In 
tegenstelling tot andere studies, 
die tot gelijkheid concludeerden, 
blijkt uit dit onderzoek, dat 
minderheden vaker gedetineerd 
werden dan blanken in dezelfde 
omstandigheden. Ongelijkheid 
varieerde per regio en kwam 
minder voor bij first offenders met 
lichte vergrijpen, maar evenveel 
bij recidivisten van lichte 
misdrijven als bij plegers van 
zware delicten. Volgens de auteur 
kan ongelijkheid niet beoordeeld 
worden o.g.v. onderzoek in een 
staat als geheel, maar moet zij per 
regio bestudeerd worden i.v.m. 
verschillen in beleid en minderhe-
denconcentraties. Opheffing van 
de ongelijkheid zou de concen- 

tratie van minderheden in gevan-
genissen echter slechts in beperkte 
mate verminderen, aldus de 
auteur, aangezien deze vooral in 
verband staat met verschillen in 
telastelegging en strafblad. 
Met literatuuropgave. 

16 
Steffensmeier, D., C. Streifel 
Time-series analysis of the 
female percentage of arrests for 
property crimes, 1960-1985: a 
test of alternative explanations 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 1, 
1992, pp. 78-103 

Met tijdreeks-analyses onder-
zochlen de auteurs de ontwikke-
lingen in het aandeel van vrouwen 
. 	d in yermogensdelicten in de 
periode 1960-1985. Het 
toenemend aandeel van vrouwen 
in dit soort criminaliteit kan 
worden verklaard door drie 
andere ontwikkelingen: de 
emancipatie van vrouwen, de 
economische marginalisatie, of de 
formalisatie van politie en justitie. 
Als afhankelijke variabelen gelden 
een reeks vermogensdelicten en 
drie samengestelde indices. Voor 
de onafhankelijke variabelen 
werden de volgende indicatoren 
gezocht. Voor emancipatie de 
ratio van het percentage vrouwen 
dat een baan heeft vs. dat van 
mannen, voor economische margi-
nalisatie het percentage eenouder 
(vrouw) gezinnen, ratio van het 
werkloosheidspercentage van 
vrouwen vs. dat van mannen en 
scheidingsratio en voor formali-
sering van de politie het aantal 
politieambtenaren per inwoner. 
Resultaten van de 
tijdreeks-analyses ondersteunen de 
emancipatie-hypothese niet, 
mogelijk doordat in feite de 
emancipatie nog niet ver 
gevorderd is. De economische 
marginalisatie kan voor een klein 
deel de toename in vermogensde-
licten verklaren, maar ook dit ligt 

Literatuuroverzicht 	 143 



niet echt duidelijk. Het best 	(zeer verschillend van de 
ondersteunt wordt de gedachte dat Europese), acht de schrijver het 

noodzakelijk dat wij de verwor-
venheden daar blijven volgen en 
eventueel integreren. De crimino-
logie zal zich volgens hem dienen 
te ontwikkelen in een geest van 
tolerantie en pluralisme. 
Vergaande samenwerking op 
criminologisch gebied zal leiden 
tot verrijking van deze weten-
schap. 

door een efficienter en formeler 
politiebeleid meer vrouwen 
gearresteerd worden maar vooral 
ook als zodanig in de statistieken 
terecht komen. Dit is ook in 
overeenstemming met resultaten 
van ander onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

17 
Szabo, D. 
Les perspectives actuelles de la 
recherche criminologique en 
Europe 
Revue de droit penal et de 
criminologic, 72e jrg., nr. 6, 
1992, pp. 601-612 

Van 28 tot 31 oktober 1991 werd 
in Barcelona het 46e Interna-
tionale Criminologische Congres 
gehouden, met als centrale thema: 
huidige tendensen binnen de 
Europese criminologie. Veel 
voorbeelden van consequenties 
van sociaal-politiek en criminolo-
gisch beleid kwamen er in de 
lezingen naar voren en werden 
geanalyseerd. De auteur geeft in 
dit artikel zijn persoonlijke 
conclusies weer m.b.t. een vijftal 
belangrijke congres-onderwerpen. 
T.a.v. de socio-culturele en morele 
context waarbinnen de criminolo-
gische discussie plaatsvond, zegt 
hij, dat er op korte termijn 
duidelijke wetenschappelijke en 
morele postulaten opgesteld 
dienen te worden. M.b.t. de 
dienstbaarheid van de crimino-
logie bevinden we ons momenteel 
op de scheidslijn tussen methode 
en ethiek van het wetenschap-
pelijk onderzoek en gesanctio-
neerde sociaal-juridische normen. 
Criminologen komen daardoor 
voor een groot ethisch en deonto-
logisch dilemma te staan, wanneer 
het gaat om het opstellen van 
onderwijsprogramma's en profes-
sionele vorming. Wat betreft de 
Noord-Amerikaanse criminologie 

Gevangeniswezen/tbs 

18 
Blackburn, R. 

Criminal behaviour, personality 
disorder, and mental illness: the 
origins of confusion 
Criminal behaviour and mental 
health, nr. 2, 1992, pp. 66-77 

De begrippen 'psychopathisch' en 
'antisociaar zijn misleidend, 	. 
aangezien zij gericht zijn op 
sociaal afwijkend of crimineel 
gedrag in plaats van op de 
persoonlijkheidsafwijkingen die 
daar de oorzaak van zijn. 
Bovendien verdoezeft dit taalge-
bruik de verscheidenheid van 
persoonlijkheidsafwijkingen bij 
antisocialen. Juristen en medici 
gebruiken de termen op verschil-
lende wijzen. De problemen die 
zich voordoen bij de behandeling 
van zogeheten `psychopaten' laat 
dit reeds zien. De schrijver stelt 
voor persoonlijkheidsafwijkingen 
te zien als vastliggende manieren 
waarop die mensen met elkaar 
omgaan. De manier waarop 
iemand zich gedraagt roept een 
bepaald patroon van reacties op 
in zijn omgeving waardoor zijn 
zellbeeld en daarmee zijn gedrag 
wordt versterkt en bevestigd. 
Mensen kunnen op deze wijze een 
steeds weer bevestigd vervormd 
zelfbeeld krijgen. Sommige van 
die manieren om met elkaar om te 
gaan zijn bij uitstek geschikt om 
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tot conflicten en geweld te leiden. 
Maar deze gedragswijzen lopen 
dwars door de traditionele catego-
rieen van psychopatische 
afwijkingen en geestesziekten 
heen. Dit betekent dat als 
afwijkend gedrag in verband 
wordt gebracht met een starre 
manier van handelen als gevolg 
van een vervormd verwachtingspa-
troon met betrekking tot relaties 
met anderen, het doel van de 
verandering het slecht functione-
rende systeem van overtuigingen 
van het betreffende individu dient 
te zijn. 
Met literatuuropgave. 

19 
Bottoms, A. 
Violence and disorder in 
long-term prisons: the influence 
of institutional environments 
Criminal behaviour and mental 
health, 2e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
126-136 

In de jaren zestig en zeventig heeft 
in het Engelse gevangeniswezen 
een groot aantal opstanden plaats-
gevonden. Naar aanleiding 
daarvan is in de loop van het 
afgelopen decennium een nieuw 
beleid ontwikkeld. De nadruk lag 
daarbij op de gescheiden opvang 
van de moeilijk hanteerbare 
langgestraften op bijzondere 
afdelingen. De vraag is echter of 
er wel zoiets bestaat als een 
`moeilijk hanteerbare gedeti-
neerde'. Dat veronderstelt nl. dat 
problematisch gedrag binnen een 
gevangenis dient te worden toege-
schreven aan kenmerken van 
specifieke gedetineerden. Het 
blijkt echter dat ook de 
detentie-omstandigheden 
belangrijk bijdragen aan `moeilijk' 
gedrag van gedetineerden. 
Naarmate gedetineerden mense-
lijker worden behandeld door 
inrichtingspersoneel, zullen zij 
zich minder verzetten en eenvou-
diger hanteerbaar zijn. In een 

onderzoek door de Universiteit 
van Cambridge is nagegaan hoe 
regimaire omstandigheden de 
beheersbaarheid in gevangenissen 
voor langgestraften beinvloeden. 
Het onderzoek heeft plaatsge-
vonden in een liberale en in een 
restrictieve inrichting. Het bleek 
dat de gedetineerden in de liberale 
inrichting zich minder verzetten 
tegen het personeel. Daar staat 
echter tegenover dat in die 
inrichting tengevolge van het 
mindere toezicht de gelegenheid 
voor agressie tussen gedetineerden 
onderling groter was. Het voeren 
van een minder restrictief regime 
heeft voor de beheersbaarheid van 
de inrichting dus zowel positieve 
als negatieve gevolgen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Hodge, J.E. 
Addiction to violence: a new 
model of psychopathy 
Criminal behaviour and mental 
health, 2e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
212-223 

Volgens de auteur is er een grote 
behoefte aan een nieuw concept 
van `psychopatische stoornis' dat 
terecht operationeel genoemd kan 
worden in diagnose en behan-
deling. De definiering in de 
Mental Health Act uit 1983 is 
behept met talrijke conceptuele 
problemen. De auteur stelt zich 
allereerst de vraag welke omstan-
digheden kunnen leiden tot 
herhaalde agressie en geweld. Het 
antwoord heeft hij gevonden in de 
studies over Vietnamveteranen. 
Deze mensen worden gekweld 
door wat de auteur noemt de 
posttraumatische stress-stoornis, 
een centrale term in zijn verdere 
betoog. Er is een link tussen deze 
stoornis en geweldpleging, niet 
alleen bij bovengenoemde 
veteranen maar evenzeer bij veel 
criminelen. De tweede vraag die 
de auteur opwerpt is welke 
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factoren agressie en geweld doen 
voortduren. Hij meent dat 
seksuele en fysieke victimisatie in 
de kinderjaren gekoppeld is aan 
gewelddadig gedrag zowel op 
jonge als op latere leeftijd. Het 
centrale element in verslaving aan 
wat dan ook, is een subjectieve 
ervaring die het individu steeds 
maar weer wenst te herhalen. 
Verslaving aan een ervaring, daar 
gaat het om bij alle typen van 
crimineel gedrag. De auteur vindt 
het raadzaam dat hulpverleners 
acht slaan op deze `meritale' 
verslaving, maar ook op de 
posttraumatische stress-stoornis en 
niet in de laatste plaats op de 
gevolgen van inadequate sociali-
satie. 
Met literatuuropgave. 

21 
Lilly, J.R., P. Knepper 
An international perspective on 
the privatisation of corrections 
The Howard journal of criminal 
justice, 31e jrg., nr. 3, 1992, pp. 
174-191 

Privatisering heeft op allerlei 
terreinen binnen het Canadese, 
Amerikaanse en Britse gevange-
niswezen plaatsgevonden. Dat 
geldt voor de bouw van gevange-
nissen, voor de levering van 
goederen en diensten aan peniten-
tiaire inrichtingen en voor het 
onder volledig particulier bestuur 
plaatsen van gevangenissen. In de 
Verenigde Staten zijn tot nu toe 60 
gesloten penitentiaire inrichtingen 
volledig geprivatiseerd. Daartoe 
behoren niet alleen huizen van 
bewaring, maar ook gevange-
nissen. In Engeland en Canada is 
volledige privatisering beperkt 
gebleven tot enkele huizen van 
bewaring. De Amerikaanse 
penitentiaire markt voor particu-
fiere ondernemingen is de 
grootste, maar de Canadese en 
Britse moeten ook niet worden 
onderschat. In alle drie de landen 

22 
Mitchell, B. 
Preparing life sentence prisoners 
for release 
The Howard journal of criminal 
justice, 31e jrg., nr. 3, 1992, pp. 
224-239 

In Engeland en Wales ondergaan 
ca. 2700 gedetineerden een levens-
lange of zogenaamde onbepaalde 
straf. Ben significant deel van hen 
wordt op enig moment voorwaar-
delijk op vrije voeten gesteld. Om 
zicht te krijgen op de wijze 
waarop levenslang gestraften 
worden voorbereid op bun 
terugkeer in de samenleving, heeft 
de auteur gesprekken gevoerd met 
een aantal gedetineerden en met 
inrichtings- en reclasseringsfunc-
tionarissen. De opzet is dat 
levenslang gestraften na hun 
veroordeling in gevangenissen met 
progressief toenemende vrijheids-
graden verblijven. De lichtste 
gevangenis is de open inrichting. 
Hier wordt het volgen van 
relevante cursussen en oplei-
dingen aangemoedigd. Direct 
voorafgaande aan de invrijheid-
stelling worden de levenslang 
gestraften vervolgens in een 
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zijn bovendien de omstandig-
heden voor een toenemende priva-
tisering gunstig: de druk om de 
penitentiaire capaciteit uit te 
breiden is groot. Verder is het 
politieke klimaat verdergaande 
privatisering gunstig gezind. De 
particuliere penitentiaire onderne-
mingen hebben inmiddels interna-
tionale vertakkingen. Zo zijn er 
Amerikaanse ondernemingen die 
op de Britse markt opereren, 
terwift het omgekeerde ook 
gebeurt. Volgens de auteurs is er 
een penitentiair commercieel 
complex aan het ontstaan, dat 
overeenkomsten vertoont en 
banden heeft met het 
militair-industriele complex. 
Met literatuuropgave. 



instituut ondergebracht dat deel 
uitmaakt van het zgn. Pre-Release 
Employment Scheme (PRES). In 
een `PRES-instituue wordt zoveel 
mogelijk tijd buiten de inrichting 
doorgebracht. Wanneer een 
levenslang gestrafte op vrije 
voeten wordt gesteld, hangt van 
objectieve en subjectieve criteria 
af. Vaak bestaat te lang onduide-
lijkheid over de mogelijke datum 
van invrijheidstelling. Daardoor is 
het moeilijk de voorbereiding op 
de terugkeer in de samenleving 
goed te plannen. Andere gesigna-
leerde knelpunten zijn: de 
moeizame samenwerking tussen 
inrichtingsfunctionarissen en 
reclasseringswerkers, het geringe 
aantal PRESinstituten en de 
doorgaans ongelukkige lokatie 
daarvan. 

23 
Schellenberg, E.G., Wasylenki, 
D. e.a. 
A review of arrests among psychi-
atric patients 
International journal of law and 
psychiatry, 15e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 251-264 

Hoe vaak worden mensen met een 
geestesziekte gearresteerd? Om op 
deze vraag een antwoord te 
krijgen zijn diverse studies uitge-
voerd. Daarbij moesten veel 
methodologische problemen 
worden overwonnen, zoals (om er 
slechts een te noemen) het feit dat 
de meeste arrestaties niet in 
veroordelingen uitmonden en de 
meeste misdaden niet in arres-
taties. Daardoor meet men niet 
precies wat men graag wil meten. 
Het resultaat van alle onderzoek 
luidt dat tussen de 33% en 50% 
van de psychiatrische patienten 
ooit gearresteerd is. Deze infor-
matie is belangrijk omdat 
contacten met justitie grote 
gevolgen kunnen hebben voor de 
mentale conditie van de geestes-
zieken. Wet moet goed onder ogen 

worden gezien dat arrestaties 
enerzijds door de autoriteiten 
gebruikt kunnen worden om 
psychiatrische patienten 
behandeld te krijgen en dat 
anderzijds juist het feit dat 
iemand geestelijk niet gezond is 
arrestatie kan voorkomen. Een 
ander resultaat luidt dat artsen 
mogen verwachten dat van hun 
psychiatrische patienten ieder jaar 
1 op de 13 gearresteerd zullen 
worden. Van deze arrestaties zal 
minder dan 20% met geweldsde-
licten samenhangen. Met de 
kennis van het feit dat geestes-
zieken vaker worden gearresteerd 
dan anderen kan in de praktijk 
niet veel worden gedaan. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat dit komt 
door een kleine subgroep die heel 
vaak op deze wijze met justitie in 
aanraking komt. Bepaalde 
factoren (zoals eerdere arrestaties, 
niet blank zijn, van het mannelijk 
geslacht zijn) die een verhoogde 
arrestatiekans betekenen, gelden 
evenzeer bij psychiatrische 
patienten. Ten slotte is van belang 
dat door de huidige trend in de 
psychiatrie, waarbij patienten 
zoveel mogelijk in hun omgeving 
worden `behandeld', de kans op 
het in contact komen met justitie 
groter zal zijn en worden dan die 
vroeger was. 
Met literatuuropgave. 

24 
Syr, J.-H. 
Surveillant de prison: une 
profession en devenir 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 2, 
1992, pp. 277-292 

De gevangenbewaarders zijn in 
Frankrijk frequent in het nieuws. 
Zij eisen een hogere status. Deze 
onrust wordt onder andere veroor-
zaakt door de veranderingen die 
in het gevangeniswezen langzaam 
maar zeker plaatsvinden, 
waardoor zij zich gedegradeerd 
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zien tot eenvoudige cipiers die de 
sleutels van de cellen mogen 
bewaken. Bovendien voelen zij 
een groeiende werkdruk. Het 
probleem is dat de hedendaagse 
gevangenbewaarder zich in een 
overgangsfase bevindt: het 
verleden is nog niet afgelopen 
terwij1 de toekomst al is 
begonnen. De traditionele gevan-
genis is een penitentiaire 
inrichting waar absolute bewaking 
essentieel is. De onderhandelings-
relatie tussen bewaker en 
bewaakte is de basis van dit 
systeem. Dit geeft de gedetineerde 
een bepaalde vorm van macht. De 
ontwikkelingen gaan echter in de 
richting van een situatie waarbij 
de macht van de gestraften 
aanzienlijk groeit door het 
verschijnsel van een nieuwe 
categorie onderhandelaars. Het is 
echter niet zo eenvoudig aan te 
geven wie die nieuwe onderhande-
laars zijn. De situatie is minder 
overzichtelijk geworden. In ieder 
geval zijn het diverse soorten 
politieke autoriteiten. De 
maatschappij bemoeit zich veel 
directer dan vroeger met het 
gevangeniswezen. De gedeti-
neerden spinnen daar garen bij. 
Hun invloed groeit. De gevangen-
bewaarders daarentegen worden 
in hun functioneren bedreigd. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat zij 
een uitstervend ras vormen. De 
ontwikkeling in de elektronica 
(men denke bij voorbeeld aan 
videosystemen) zijn daar niet 
vreemd aan. 

25 
Themanummer 
Long-term offenders 
Forum on corrections research, 
4e jrg., nr. 2, 1992, pp. 1-47 

In dit themanummer van Forum 
wordt getracht om uitkomsten van 
recent onderzoek over langge-
straften kort en duidelijk weer te 
geven t.b.v. veldwerkers. Het 

26 

Verrijn Stuart, H. 
Gevangen vrouwen 
Proces, 71e jrg., nr. 7, 1992, pp. 
170-181 

Kijken naar gedetineerde vrouwen 
mag geen afgeleide zijn van de 
focus op gedetineerde mannen. 
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begint met een artikel, dat statis-
tische (achtergrond)gegevens over 
langgestraften bevat; een 
follow-up studie over plegers van 
zware geweldsmisdrijven en 
recidive; een bespreking van 
problemen van gedetineerden en 
het effect van levenslange gevan-
genisstraf op hen; voorbeelden 
van juridische herzieningen van 
levenslange gevangenisstraf en een 
artikel over het verband tussen 
druggebruik, doodslag en geestes-
ziekte. In het tweede deel staat 
een beschouwing over de sterke 
toename van gevangenisstraffen 
en het effect ervan i.v.m. 
vernieuwing van correctionele 
maatregelen, evenals een 
beschouwing over de aanbeve-
lingen van een speciale commissie 
voor betere voorzieningen voor en 
behandeling van langgestraften 
nay. een klachtenboek van 
gedetineerden. Enkele personen, 
die nauw betrokken zijn bij het 
werk met dit soort gedetineerden 
geven hun mening over 
management, onderzoek en 
geschikte programma's voor 
langgestraften. Enige op langge-
straften gerichte programma's 
worden besproken, zoals het 'life 
line project', dat speciale opvang 
tijdens de detentie en een voorbe-
reiding op de terugkeer naar de 
maatschappij biedt. Tot slot wordt 
de strategie in Engeland wat 	, 
betreft beoordeling en voorbe-
reiding van vervroegde invrij-
heidstelling belicht evenals de 
legale aspecten van selectie voor 
en verplichte deelname aan verbe-
teringsprogramma's. 



Dat is tot nu toe nog steeds het 
geval. Zijn ze gelijk of zijn ze 
anders dan mannen? Daardoor 
bleef de gedetineerde vrouw 
onzichtbaar. Het rapport van de 
werkgroep Vrouwen in detentie 
evenwel biedt perspectieven om 
uit deze onrechtvaardige situatie 
te geraken. Via een historisch 
overzicht behandelt de auteur de 
verschillende aspecten van de 
detentie van vrouwen. Daarbij 
komen onder andere aan de orde: 
het afwijkende gedrag, vrouwen 
als vrouwen, gemengde detentie 
en vrouwen als moeders. Aan het 
eind van haar bespreking conclu-
deert de auteur, dat ook zonder 
wetswijziging een groot aantal 
aanbevelingen van de werkgroep 
kan worden opgevolgd. De achter-
stand van vrouwelijke gedeti-
neerden is dermate groot dat hun 
toenemende zichtbaarheid niet 
opnieuw alleen tot mooie 
woorden mag leiden. 
Met literatuuropgave. 

27 
Wolleswinkel, R. 
Vrouwen in handen van justitie 
Sancties, nr. 4, 1992, pp. 
228-238 

In november 1991 verscheen het 
rapport Vrouwen in detentie. Het 
bevat een samenhangend geheel 
van aanbevelingen op de terreinen 
arbeid en scholing, zwangerschap, 
ouderschap en relaties, seksualiteit 
en vrouwenhulpverlening. Voor 
het eerst is in een beleidsnota 
expliciet aandacht besteed aan 
vrouwelijke gedetineerden en zijn 
er zoveel specifiek op hen toege-
spitste maatregelen voorgesteld. In 
dit artikel geeft de auteur 
commentaar op dit rapport en zij 
beperkt zich hierbij niet tot de 
moeder-kindrelatie en de 
voorstellen van de werkgroep 
daaromtrent. Zij maakt een aantal 
algemene opmerkingen naar 
aanleiding van het rapport en 

neemt daarbij de uitgangspunten 
van de werkgroep als leidraad. 
Aan het slot van haar betoog komt 
zij tot de conclusie dat het 
alleszins gerechtvaardigd is een 
specifiek beleid te ontwikkelen 
voor de besproken groep, maar 
dat het tegelijkertijd een illusie is 
om samenhang in die groep en 
daarmee beheersbaarheid van die 
groep te veronderstellen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

28 
Clark, C.M. 
Deviant adolescent subcultures: 
assessment strategies and clinical 
interventions 
Adolescence, 27e jrg., nr. 106, 
1992, pp. 283-293 

De adolescentiefase is een periode 
van grote verandering, waarin de 
overgang plaatsvindt van 
kindertijd naar volwassenheid. 
Voor veel jongeren is het een 
verwarrende periode, waarin 
vervreemding van de maatschappij 
op de loer ligt. Op zoek naar 
geborgenheid en een gevoel 
ergens bij te horen, zoeken 
sommigen aansluiting bij deviante 
subgroepen, zoals de Satanskerk, 
neo-nazi skinheads en agressieve 
straatbendes. Om aansluiting van 
adolescenten bij deviante subcul-
turen tegen te gaan, is het volgens 
de auteur in de eerste plaats van 
belang vervreemding te 
voorkomen. Gezin, school en 
vrienden kunnen hierbij een 
belangrijke functie vervullen. Zij 
zorgen er voor dat de adolescent 
zich geborgen voelt, zelfver-
trouwen opbouwt en leert beslis-
singen te nemen. Wanneer 
vervreemding reeds een feit is, kan 
worden besloten tot klinische 
interventie. Naast individuele 
therapie wordt hierbij gebruik 
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gemaakt van groepstherapie en zo 
nodig gezinstherapie. De 
adolescent moet gezonde alterna-
tieven leren ontwikkelen die 
tegemoet komen aan zijn 
behoeften. Volwassenen en 
vrienden kunnen hierbij als 
positieve rolmodellen optreden. 
De auteur benadrukt het felt dat 
de therapeut gedegen kennis moet 
hebben van deviante subculturen, 
wit hij in staat zijn de adolescent 
op adequate wijze te behandelen. 

29 

,Dawson, B., A.R. Vaughan e.a. 

Normal responses to sexually 
anatomically detailed dolls 
Journal of family violence, 7e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 135-152 

Het gebruik van SAD (sexually 
anatomically detailed)-poppen om 
seksueel misbruik bij kinderen 
vast te kunnen stellen kan tot 
verkeerde conclusies leiden bij 
suggestieve vragen, het ontbreken 
van gestandaardiseerde inter-
viewprotocollen en normen voor 
interpretaties van reacties. Urn na 
te gaan hoe normale kinderen 
reageren op SAD-poppen werd 
onderzoek gedaan ander 
niet-misbruikte kinderen (10 
jongens en 10 meisjes, tussen de 3 
en 8 jaar, blank, uit de midden-
klasse). Zij werden geconfronteerd 
met verschillende soorten 	. 
SAD-poppen in verschillende 
spelsituaties (geklede/ontklede 
poppen, meerdere soorten 
speelgoed, begeleid/vrij spel). Uit 
het onderzoek blijkt, dat de 
kinderen geen seksuele hande-
lingen naspeelden en nauwelijks 
seksuele agressie vertoonden. Zij 
deden wel seksuele verkennings-
spelletjes (de meisjes meer) en 
vertoonden niet-seksueel agressief 
gedrag bij ontklede poppen en 
enig vermijdingsgedrag (de 
jongens meer). Meisjes speelden 
actiever met de poppen en 
toonden meer affectie. Bij de vrije 

spelfase was er weinig belang-
stelling voor de SAD-poppen. De 
auteurs adviseren onderzoekers 
om voorzichtig te zijn met 
conclusies o.g.v. spel met 
SAD-poppen. 
Met literatuuropgave. 

30 

Lloyd, R.M. 

Negotiating child sexual abuse: 
the interactional character of 
investigative practices 
Social problems, 39e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 109-124 

Wanneer het vermoeden bestaat 
dat een kind seksueel misbruikt is, 
vindt onderzoek plaats in de vorm 
van een diagnostisch interview. 
Met behulp hiervan wordt vastge-
steld of er daadwerkelijk sprake is 
van seksueel misbruik. De vraag is 
echter in hoeverre de hierbij 
gebruikte interactionele 
technieken een kind beinvloeden 
en sturen in zijn reacties. Om bier 
meer inzicht in te krijgen zijn door 
de auteur acht diagnostische inter-
views uit de jaren 1980 tot en met 
1989 geanalyseerd. De resultaten 
wijzen erop dat de interviewers 
technieken hanteren die het kind 
sturen in zijn antwoorden en erop 
gericht zijn seksueel misbruik aan 
het licht te brengen. Aarzelende 
bevestigingen door het kind 
worden beschouwd als 
overtuigend bewijs, terwijI 
ontkenning leidt tot doorvragen. 
Desondanks blijkt een kind niet 
altijd mee te gaan in een door de 
interviewer gesuggereerde gang 
van zaken. De auteur concludeert 
dat het ontlokken van uitspraken 
in onderzoek naar seksueel 
misbruik van kinderen een gecom-
pliceerd probleem is. Het niet 
toepassen van dergelijke 
technieken leidt er namelijk toe 
dat minder gevallen van seksueel 
misbruik boven tafel komen. De 
auteur pleit voor nader onderzoek, 
waarbij het gebruik van deze 
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technieken in breder verband dan 
alleen op het gebied van seksuele 
kindermishandeling bekeken en 
vergeleken wordt. 

31 
Muster, N.J. 
Treating the adolescent victim-
turned-offender 
Adolescence, 27e jrg., nr. 106, 
1992, pp. 441-450 

Veel jeugdige seksuele delin-
quenten zijn zelf seksueel 
misbruikt. De behandeling van 
deze delinquenten kan vanuit 
verschillende invalshoeken 
worden benaderd. De vraag 
hierbij is of deze jongeren in 
eerste instantie geconfronteerd 
moeten worden met hetgeen ze 
misdaan hebben, of dat ze juist 
eerst de kans zouden moeten 
krijgen om hun eigen ervaringen 
als slachtoffer te verwerken. Uit 
eerder (literatuur-)onderzoek blijkt 
dat beide uitgangspunten voor- en 
tegenstanders kennen. De 
voorstanders van de `confronte-
rende' methode stellen dat de 
aanpak volgens de zogenaamde 
`sympathieke' manier de jongeren 
de kans geeft om hun daden te 
rationaliseren en daarmee geen 
verantwoordelijkheid voor hun 
daden hoeven te nemen. De 
voorstanders van deze `sympa-
thieke' aanpak betogen echter dat 
wanneer deze delinquenten niet 
de kans krijgen om hun eigen 
verleden te verwerken de kans op 
recidive groot is. Een onderzoek 
onder vijftig therapeuten naar de 
voorkeur voor een behandelme-
thode van seksuele delinquenten 
leverde achttien bruikbare vragen-
lijsten op. Op de vraag welke 
onderwerpen men liever eerst 
aansnijdt bij jeugdige seksuele 
delinquenten, koos 28% voor de 
aanpak van het slachtofferschap 
en 17% voor het daderschap. Over 
het algemeen blijkt de voorkeur 
uit te gaan naar een flexibele 

aanpak waarbij allebei de onder-
werpen aan bod komen. 
Met literatuuropgave. 

32 
Sharlin, S.A., M. Mor-Barak 
Runaway girls in distress: 
motivation, background, and 
personality 
Adolescence, 27e jrg., nr. 106, 
1992, pp. 387-405 

Weglopen van huis tijdens de 
adolescentieperiode is geen 
onbekend fenomeen. Om aankno-
pingspunten te vinden voor de 
behandeling van adolescente 
weglopers, is door de auteurs 
onderzoek gedaan onder 67 
meisjes in de leeftijd van 13 tot 21 
jaar, die in 1979 in behandeling 
waren bij de Service for 
Adolescent Girls in Distress in 
Noord-Israel. Uit de resultaten 
blijkt dat weglopers op grond van 
hun motieven ingedeeld kunnen 
worden in twee groepen: 
`weglopers naar', waarbij het 
verlangen om het leven in eigen 
hand te nemen voorop staat, en 
`weglopers van', waarbij wanhoop 
over de bestaande situatie de 
voornaamste drijfveer is. De 
groepen onderscheiden zich ook 
op persoonlijkheidsaspecten van 
elkaar. De eerstgenoemde groep is 
jonger, impulsiever en beschikt 
over een interne 'locus of control'. 
De voorgeschiedenis kenmerkt 
zich door frequent en langdurig 
weglopen. De tweede groep is 
ouder, meer reflectief en beschikt 
over een externe locus of control. 
In hun voorgeschiedenis wordt 
minder vaak en minder langdurig 
weggelopen. De auteurs zijn van 
mening dat een behandelplan 
voor weglopers uit zou moeten 
gaan van deze tweedeling in 
achterliggende motieven. De 
behandeling zou moeten bestaan 
uit een preventieve fase, gericht 
op potentiele weglopers, een 
crisisbehandeling in gespeciali- 
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seerde centra voor reeds wegge-
lopen jongeren, gevolgd door een 
nazorgprogramma. Onderzoek in 
groter verband dient volgens de 
auteurs uit te wijzen hoe het 
behandelplan voor elk van beide 
typen weglopers precies ingevuld 
zou moeten worden. 

Politic 

33 
Barnard, I.R.K., J. Geerlot 
The police monitor: surveying the 
population for policy planning on 
behalf of the Dutch police 
The police journal, 65e jrg., nr. 
3, 1992, pp. 200-209 

Zinvolle en efficiente inforrnatie-
verwerking is lange tijd de Achil-
leshiel van het beleid van de 
Nederlandse politic geweest. De 
politic moest volledig afgaan op 
haar eigen lokale verslagen en 
statistieken m.b.t. de criminaliteit 
in haar regio en de behoeften van 
de burgers aan maatregelen voor 
meer veiligheid. Met de invoering 
van de politiemonitor komt 
daaraan volgens de auteurs een 
einde. Zij beschrijven de ontwik-
keling van het instrument en de 
toepassingsgebieden. De infor-
matie bestrijkt vier categorieen: 
tijdsbesteding (gegevens over victi-
misatie, gevoelens van onvei-
ligheid bij de bevolking en 
aantallen burger-politiecontacten), 
aangiftegedrag van de burgerij, 
evaluatie van politieoptreden, en 
taak-prioriteiten. Met deze 
gegevens kunnen tal van ontwik-
kelingen op lokaal en nationaal 
niveau worden geanalyseerd, op 
grond waarvan het beleid op 
eveneens verschillende niveaus 
kan worden uitgestippeld en 
geanalyseerd. 

34 
Brodeur, J-11 . 
Undercover policing in Canada: 
wanting what is wrong 
Crime, law and social change, 
18e jrg., nrs. 1-2, 1992, pp. 
105-136 

De auteur beschrijft specifieke 
kenmerken van de undercover-
praktijk van de Canadese politic, 
en de bedoelingen en de gevolgen 
daarvan. Aan de hand van een 
analyse van Marx (1988) kunnen 
de gevolgen van undercoverpoli-
tieoptreden ingedeeld worden in 
vier categorieen: gewenst in het 
kader van de rechtshandhaving en 
beoogd, gewenst maar niet 
beoogd, niet gewenst maar wel 
beoogd, en niet gewenst en ook 
niet beoogd. Ook stelt de auteur 
twee hypothetische problemen aan 
de orde, nl. of undercover-acties 
altijd actieve misleiding inhouden 
en of onwenselijke consequenties 
toch ook als beoogd kunnen 
worden beschouwd vanuit het 
gezichtspunt van het formele 
beleid m.b.t. de rechtshandhaving. 
Op grond van zijn exploratieve 
analyse komt de auteur tot de 
conclusie dat alle gevolgen die 
beoogd worden vanuit het formele 
beleid niet noodzakelijkerwijze 
gewenst zqn in het kader van dat 
zelfde beleid, en omgekeerd dat 
sommige niet gewenste gevolgen 
intentioned zijn. Bovendien zijn 
sommige undercover-activiteiten, 
zoals het vergunningen verlenen 
aan criminelen, zeer moeilijk te 
classificeren a.h.v. de intentie. De 
auteur betoogt dat de dichotomie 
tussen beoogde en niet beoogde 
gevolgen te nauw is om de 
gevolgen van undercover-acties te 
kunnen classificeren. 
Met literatuuropgave. 

152 	Jostling° Varkanningen, jrg. 19, nr. 1,1993 



35 
Fu, H. 
Police accountability: the case of 
the People's Republic of China 
Police studies, 14e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 140-151 

De auteur beschrijft de invloeds-
sfeer van de politic in China en 
methoden die zijn aangewend om 
haar macht onder controle te 
krijgen. In China wordt de sociale 
controle vnl. uitgeoefend door de 
Partij en de overheid en niet door 
het strafrechtelijk systeem. Dat 
geldt ook voor de politic. Omdat 
de politic echter veel macht heeft 
die ook veel wordt misbruikt, is er 
in het post Mao-tijdperk een 
sterke stroming geweest om de 
politic onder rechterlijke controle 
te stellen. Ook twee andere 
mechanismen zijn in werking 
gezet: meer interne discipline en 
meer controle vanuit de burgerij. 
De eerstgenoemde methode wordt 
echter het meest waardevol geacht 
gezien de verregaande macht van 
de politic en de mate waarin zij 
hiervan misbruik maakt, en het 
feit dat fundamentele verande-
ringen nodig zijn om de veiligheid 
en de rechtvaardigheid voor de 
bevolking te garanderen. 

36 
Heck, W.P. 
Police who snitch: deviant actors 
in a secret society 
Deviant behavior, 13e jrg., nr. 3, 
juli-september 1992, pp. 253-270 

Het 'klikken' van politieambte-
naren over gedrag van collega's 
wordt beschouwd als een ernstige 
inbreuk op de codes binnen het 
politieapparaat. De auteur beziet 
dit fenomeen als een vorm van 
afwijkend gedrag vanuit subcul-
tureel perspectief. Hij onder-
scheidt drie soorten motieven om 
te klikken over relatief minder 
ernstig wangedrag, en daarmee 
drie soorten `klikkers': de noviet, 
de smeker en de wraaknemer. De 

eerst soort klikt uit een soort 
narviteit, hij is nog niet zo lang bij 
de politic en denkt dat het rappor-
teren van fouten van collega's het 
welzijn van het korps dient. Dit 
type kan nogal schadelijk zijn 
omdat zijn klikneigingen weinig in 
het oog lopen tot zij hun verve-
lende uitwerking hebben aange-
richt. Het tweede type rapporteert 
puur uit eigen belang, nl. om 
zichzelf te handhaven en hogerop 
te komen. Het zijn onzekere 
mensen die om goedkeuring door 
superieuren vragen door hun 
collega's aan te geven. Dit type 
loopt veelal snel in het oog en 
richt daarom vaak minder schade 
aan dan het eerste. Het laatste 
type is het soort politieman dat al 
lange tijd in dienst is en daarin de 
nodige frustratie heeft opgelopen. 
Als compensatie voor hun 
ongenoegen klikken zij over 
anderen. Dit type is het meest 
schadelijk omdat het hun doel is 
schade aan te richten. 
Met literatuuropgave. 

37 
Jackson, P.I. 
The police and social threat; 
urban transition, youth gangs, 
and social control 
Policing and society, 2e jrg., nr. 
3, 1992, pp. 193-204 

In hoeverre hebben enerzijds het 
stedelijk verval in de periode van 
1970 tot 1980, en anderzijds de 
omvang van het probleem van 
jeugdbendes, invloed op het 
gemeentelijk financieringsbeleid 
ten behoeve van de politic? Dit is 
de hoofdvraag van een onderzoek 
onder alle steden in de Verenigde 
Staten met 25.000 inwoners of 
meer. Na statistische controle 
voor criminaliteitscijfers, 
inkomsten en demografische 
gegevens laten de resultaten zien 
dat de sociaal-economische 
achteruitgang van steden en de 
erkenning van problemen met 
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jeugdbendes de financiering van 
de gemeentelijke politie inderdaad 
beinvloeden. Tevens blijkt dat 
hoewel de politie meer geld krijgt, 
zij niet opgewassen is tegen de 
enorme problemen die het 
stedelijk verval met zich 
meebrengt. Het publiek ziet de 
politie als meest aangewezen 
instantie om de dreiging die uit de 
achteruitgang ontstaat, weg te 
nemen of ten minste te beheersen. 
Dit betekent volgens de onder-
zoekster echter wel dat 
politie-agenten anders opgeleid 
zullen moeten worden. Daarnaast 
zouden mensen behalve in 
financieel, ook in sociaal opzicht 
een bijdrage moeten leveren aan 
de wederopbouw van hun stad. 
Met literatuuropgave. 

38 
Leo, R.A. 
From coercion to deception: the 
changing nature of police interro-
gation in America 
Crime, law and social change, 
I8e jrg., nr. 1-2, 1992, pp. 35-59 

De auteur beschrijft en verklaart 
de veranderingen in de door de 
politic gehanteerde ondervragings-
technieken in de VS gedurende de 
laatste vijftig jaar. Vanaf de jaren 
dertig began men in de VS steeds 
vaker met morele verontwaar-
diging te reageren op de brute 
derdegraads verhoren die bij de 
politie in zwang waren. Door deze 
maatschappelijke druk was de 
politie genoopt uit te kijken naar 
andere methoden, en vond deze in 
de minder gewelddadige maar 
daarom niet minder effectieve 
psychalogische methoden. De 
slaande hand en de schoppende 
voet ruimden het veld voor de 

subtiele overreding. Deze 
overgang van 'coercive' naar 
`decentive' beschrijft de auteur op 
even realistische als gedetailleerde 
wijze. Met Gary Marx meent de 
auteur dat de intrede van deze  

39 
Marx, G.T. 
Some reflections on undercover: 
recent developments and 
enduring issues 
Crime, law and social change, 
I8e jrg., nrs. 1-2, 1992, pp. 
193-217 

In 1988 heeft Gary Marx zijn boek 
Undercover gepubliceerd. Daarin 
wordt geschetst op welke wijze 
politiewerkzaamheden in toene-
mende mate ander een dekmantel 
plaatsvinden. In dit artikel 
beschrijft de auteur aan de hand 
van praktijkvoorbeelden een 
aantal nieuwe ontwikkelingen die 
zich sedertdien hebben 
voorgedaan. Deze voorbeelden 
geven aan hoe politiefunctiona-
rissen soms zelf betrokken zijn bij 
criminele activiteiten om 
misdrijven van anderen uit te 
lokken. Len aantal thema's uit 
Undercover worden nader uitge-
diept. Zo wordt aangegeven dat er 
wettelijke maatregelen zijn 
getroffen am paal en perk te 
stellen aan undercover-activi-
teiten. Len groot dilemma bij 
undercover-activiteiten is in 
hoeverre het is geoorloofd om 
crimineel gedrag uit te lokken, en 
tot hoever je een criminele actie 
mag laten doorgaan alvorens te 
intervenieren. Wat ook een risico 
is bij undercover-werkzaamheden 
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`softe' en manipulatieve methoden 
in sociologische termen geduid 
kan warden als een meer gebruik 
maken van gespecialiseerde en 
technische vorm van sociale 
controle. Hij zet uiteen hoe op 
deze transformatie de professiona-
lisering van de politic, de publieke 
meningsvorming en gerechtelijke 
uitspraken van invloed zijn 
geweest. De auteur meent dat de 
samenleving de ogen niet mag 
sluiten voor de morele dilemma's 
die er op dit terrein liggen. 
Met literatuuropgave. 



is de constructie van bewijsmate-
riaal. Een nieuwe ontwikkeling 
betreft de groei van particuliere 
bedrijven die zich met under-
cover-werk bezighouden. Het kan 
dan gaan om de onderschepping 
van bedrijfsspionnnen, maar ook 
om het uitlokken van belangen-
groepen tot het plegen van 
onwettige acties. Zo zijn under-
cover-activiteiten bekend tegen 
actiegroepen die zich verzetten 
tegen kernenergie, tegen dieren-
mishandeling en tegen milieuver-
vuiling. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

40 
Koriath, G. 
Das programmierte Versagen 
Kriminalistik, 46e jrg., nr. 7, 
1992, pp. 418-430 

Dat de drugbestrijding in 
Duitsland faalt, wijt de auteur 
onder andere aan de volgende 
factoren. De drugbestrijding gaat 
niet te werk volgens de algemene 
managementregels bij het 
oplossen van complexe probleem-
situaties. De bestrijdingsgebieden 
preventie, repressie en rehabili-
tatie worden niet gecoordineerd. 
Zij onderkent niet welke 
misstanden bijdragen tot deze 
problematiek. Zij is te liberaal en 
ontkent de capaciteitsproblemen 
in alle bestrijdingsgebieden en/of 
kan deze niet opheffen. De auteur 
is van mening dat er fundamenteel 
iets zou moeten veranderen aan 
het Duitse drugbeleid. Zolang dit 
niet geschiedt zal ieder alternatief 
schipbreuk lijden. Een conse-
quente bestrijdingsmethode en een 
geinstitutionaliseerde efficientie-
controle zouden het drugmisbruik 
binnen tien jaar tot een 
maatschappelijk aanvaardbaar 
niveau kunnen terugbrengen. 
Aanzienlijke capaciteitsproblemen 

bij de politie hebben niet alleen 
een nadelige invloed op de 
drugbestrijding maar ook op de 
veiligheid van de burgerij. De 
politiek zal hier iets aan moeten 
doen. Het kernprobleem bij de 
drugbestrijding is het beperken 
van de vraag. Hierdoor wordt de 
georganiseerde drughandel het 
meest getroffen. Het vrijgeven van 
de handel in verdovende middelen 
is geen praktische oplossing. 

41 
McGregor, S., B. Ettorre e.a. 
Paradigms and practice in drug 
services in England 
International journal on drug 
policy, 3e jrg., nr. 1, 1992, pp. 
16-27 

In 1983 werd in Engeland het 
Central Funding Initiative, initi-
atief tot centrale financiering 
(CFI), genomen t.a.v. drughulp-
verlening. Tussen 1983 en 1990 
werd 188 maal subsidie gegeven, 
voor een totaal bedrag van 17,5 
miljoen pond, om nieuwe 
drughulpverleningsinstellingen op 
te zetten of om de bestaande 
voorzieningen uit te breiden. De 
auteurs van dit artikel baseren 
zich op de resultaten van een 
driejarig onderzoek naar de 
manier waarop de betreffende 
hulpverleningsinstellingen zich 
ontwikkelden, nadat het CFI werd 
genomen. Zij beschrijven en 
becommentarieren de daar toege-
paste hulpverleningsmodellen, die 
beInvloed worden door verande-
ringen t.a.v. de grootte en 
oorsprong van het drugprobleem 
en de toegenomen zorg m.b.t. 
aids. Het blijkt dat er een meer 
tolerante houding t.o.v. drugge-
bruik is ontstaan en dat de hoofd-
zakelijk medische benadering van 
het probleem is omgevormd tot 
een meer sociale. Aangezien het 
drugprobleem zeer complex is, zo 
wordt geconcludeerd, is een meer 
pluralistisch hulpverlenings- 
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systeem noodzakelijk. Resultaten 
van behandeling zijn afhankelijk 
van vele, persoonlijke factoren 
(mate van verslaving, ernst van 
bijkomend crimineel gedrag, 
fysieke gezondheid, werk, steun 
van familie of anderen, motivatie). 
Daardoor zal een behandeling 
vaak gedeeltelijk succesvol te 
noemen zijn. 
Met literatuuropgave. 

42 
Mieczkowski, T. 
Crack dealing on the street: the 
crew system and the crack house 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. I, 
pp. 151-163 

De heroine van de jaren zestig en 
zeventig is min of meer opgevolgd 
door de crack van de jaren 
negentig. Hoe verloopt de handel 
in deze drug en dan met name op 
de kleine schaal? Hoe komt de 
verslaafde aan zijn spul? Twee in 
Detroit uitgevoerde studies komen 
tot het volgende resultaat: waar 
heroine vroeger hoofdzakelijk op 
straat verhandeld werd speelt 
straatverkoop bij crack een onder-
geschikte rol. Transacties vinden 
tegenwoordig veelal plaats in 
zogenaamde `crack houses', terwij1 
er ook nog gebruik wordt gemaakt 
van zogeheten 'beepermen', 
tussenpersonen die het spill aan 
huis komen bezorgen. Als 
verklaring voor deze verschuiving 
kan worden aangevoerd dat de 
nadelen van straatverkoop (onder 
andere minder controlemogelijk-
heden voor de koper; meer kans 
op beroving voor de verkoper) 
zich bij crack beter doen voelen, 
vanwege het feit dat straatver-
kopers van crack veel vaker zelf 
gebruiker zijn dan de dealers van 
heroine. Ook speelt het feit dat de 
crack-markt zich relatief snel heeft 
ontwikkeld een rol. De mogelijk-
heden voor drughandelaars zijn 
bij crack groter dan bij heroine. 
Ten slotte kan het feit dat men 

makkelijker aan crack verslaafd 
raakt dan aan heroine (crack 
wordt gerookt, heroine gespoten) 
ook een verklaring bieden. Een 
crackverslaafde vertoont ander 
gedrag dan een heroinegebruiker. 
Of bevindingen uit Detroit mogen 
worden gegeneraliseerd is 
vooralsnog de vraag. Toekomstig 
onderzoek zal dat moeten 
uitwijzen. 
Met literatuuropgave. 

43 
Ruggiero, V., A.A. Vass 
Heroin use and the formal 
economy 
The British journal of crimi-
nology, 32e jrg., nr. 3, 1992, pp. 
273-291 

Om de verwevenheid van de 
illegale drughandel met de 
formele legale economie na te 
gaan werd onderzoek gedaan in 
Napels, Verona en Turijn (Italie, 
1988-1990). Interviews werden 
gehouden onder gebruikers, 
dealers en hulpverleners (Napels, 
N=45), Turijn (N=64) terwijI er 
in Verona alleen juridische 
documenten bestudeerd werden. 
De handel in Napels kenmerkt 
zich door de aanwezigheid van 
georganiseerde criminele groepen 
en een drugseconomie die 
gebaseerd is op een historisch 
gegroeide zwarte markt van 
allerlei produkten en die verweven 
is met het politieke lokale gezag. 
In Verona bestaat een klein-
schalige goed functionerende 
onafhankelijke industrie en 
handel. Er heersen een goede 
handelsgeest en welvaart. Georga-
niseerde criminaliteit en gebruik 
van geweld ontbreken nagenoeg. 
De junks zijn sociaal aangepast en 
hebben vaak werk. In Turijn 
overheersen het neoliberaal 
denken en het monopolistische 
productiemodel met een combi-
natie van grote bedrijven en 
daarvan afhankelijke kleine 
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illegaal werkende zaken. Men 
wordt vaak tot criminaliteit 
gedreven door de harde concur-
rentiestrijd. Deze drie verschil-
lende voorbeelden geven de 
flexibiliteit van de drugseconomie, 
ingebed in sociale structuren met 
vage grenzen tussen wettig en 
onwettig gedrag, weer. Volgens de 
auteurs kan deze studie dienen als 
basis voor verder onderzoek en 
theorievorming op dit gebied. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

44 
Barnett, 0.W., L.K. Hamberger 
The assessment of maritally 
violent men on the California 
Psychological Inventory 
Violence and victims, 7e jrg., nr. 
1, pp. 15-28 

De CPI (California Psychological 
Inventory) is een in 1975 ontwik-
kelde test, bedoeld om de normale 
persoonlijkheid te meten. De CPI 
meet persoonlijkheidskenmerken 
die te maken hebben met het 
alledaagse persoonlijke en 
relationele leven. De studie van 
Barnett en Hamberger maakt van 
deze test gebruik om een groep 
van 177 mannen te beoordelen die 
in drie categorieen uiteenvalt: 
mannen met een goed huwelijk, 
mannen met een slecht huwelijk 
maar zonder dat zij gewelddadig 
tegen hun vrouw optreden en ten 
derde mannen met een slecht 
huwelijk die dat wel doen. Het 
doel van de studie was te onder-
zoeken of de geweldgebruikers 
anders zouden scoren op de CPI 
dan de `geweldlozen'. Men ging 
uit van de hypothese dat zij lager 
zouden scoren, minder aangepast 
zouden zijn. Het resultaat van de 
test was dat inderdaad op 10 van 
de 18 onderscheiden subschalen 
door deze groep een slechter 
resultaat werd geboekt. De groep 

met de goede huwelijken scoorde 
bovendien significant hoger op 
nog twee andere subschalen. 
Mannen die in hun huwelijk snel 
tot geweldpleging overgaan 
blijken als volgt beschreven te 
kunnen worden: in probleemsi-
tuaties tonen zij zich star en 
gedragen zij zich stereotiep en 
weinig vindingrijk. Zij hebben 
moeite met het aangaan van 
intieme relaties die op wederke-
righeid zijn gebaseerd. Als zij in 
een stresssituatie verzeild raken 
verliezen zij nog meer van hun 
toch al geringe flexibiliteit. Zij zijn 
impulsief, humeurig en egocen-
trisch. Ten slotte kan worden 
vastgesteld dat veel van deze 
mannen in hun jeugd met geweld 
geconfronteerd zijn geweest. 
Met literatuuropgave. 

45 
Pogrebin, M.R., E.D. Poole e.a. 
Accounts of professional 
misdeeds: the sexual exploitation 
of clients by psychotherapists 
Deviant behavior, 13e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 229-252 

De auteurs verrichtten een 
inhoudsanalyse op de schriftelijke 
verklaringen van 24 psychothera-
peuten die wegens seksueel 
contact met hun clienten moesten 
verschijnen voor het 
(overheids)klachtenbureau in 
Colorado. De redenen of 
motieven die de therapeuten 
opgaven voor hun vergrijp werden 
ingedeeld in vier categorieen: 
excuus (de daad wordt als een 
fout bestempeld maar er worden 
verzachtende omstandigheden 
aangevoerd die de persoonlijke 
verantwoordelijkheid doen 
verminderen), rechtvaardiging (de 
daad wordt in het algemeen als 
fout bestempeld maar in het eigen 
geval wordt een uitzondering 
gemaakt) en apologie (de daad 
wordt fout genoemd en de 
therapeut acht zich verantwoor- 
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delijk maar distantieert zich er nu 
van omdat hij/zij zich heeft 
verbeterd). Van elk van de 
responstypen beschrijven de 
auteurs de diepere motieven en de 
(vermoede) gevolgen voor de 
client. In elk van de gevallen 
beschouwen zij de verklaringen 
als een poging niet alleen de 
klachtencommissie, maar oak 
zichzelf ervan te overtuigen dat 
het niet zo ernstig was en een 
positief zelfbeeld te behouden of 
te herkrijgen. Zij benoemen dit 
niet als pure rationalisaties maar 
menen dat de therapeuten 
werkelijk in het beeld dat zij 
schetsten geloven. 
Met literatuuropgave. 

46 
Shah, R., K. Pease 
Crime, race and reporting to the 
police 
The Howard journal of criminal 
justice, 3Ie jrg., nr. 3, 1992, pp. 
192-199 

Onderzocht wordt of het ras van 
de dader van een geweldsdelict 
een rol speelt bij de aangifte 
hiervan bij de politie. De gegevens 
werden ontleend aan de British 
Crime Surveys van 1982, 1984 en 
1988. Er blijken wel verbanden 
tussen de huidskleur van de 
verdachte en het al dan niet 
aangeven van een geweldsdelict, 
maar het patroon is complex. 
Wanneer de mate van letsel i.g.v. 
geweldsdelicten buiten 
beschouwing wordt gelaten, 
warden iets minder van dit soon 
delicten gepleegd door zwarten bij 
de politic aangegeven dan door 
blanken gepleegd. Er zijn echter 
interacties met andere gegevens, 
zoals of het delict met een wapen 
en/of in groepsverband werd 
gepleegd en of er daadwerkelijk 
letsel werd veroorzaakt. Het 
duidelijkst is dat meer delicten 
van zwarten dan van blanken 
worden aangegeven als er geen 

letsel was, maar juist minder als er 
(ernstig) letsel was. Veelal werd in 
deze gevallen als reden door de 
slachtoffers gemeld dat het letsel 
van geen belang was, terwijI zij 
juist wel medische hulp zochten. 
Hiervoor kan met de gebruikte 
gegevens geen verklaring worden 
gegeven. Wel blijkt dat de aanvul-
lende, en interacterende, delictsge-
gevens de invloed van de factor 
ras niet kunnen uitschakelen. 

47 
Smith, B.L., C.R. Huff 
From victim to political activist: 
an empirical examination of a 
statewide victims' rights 
movement 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 201-215 

In de VS hebben de instellingen 
voor slachtofferhulp aanzienlijke 
invloed op de strafrechtspraktijk. 
De ontwikkeling van deze 
beweging is echter nog niet eerder 
empirisch onderzocht. In dit 
artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar de samen-
stelling en werkwijze van de 
bureaus voor slachtofferhulp in de 
staat Alabama. Er zijn twee opties 
voor de ontwikkelingsgeschie-
denis. In de eerste plaats dat zij 
ontstaan zijn ter reductie van de 
(gevolgen van) secundaire victimi-
satie van het slachtoffer door de 
reactie van politie en justitie en 
dat oak nog steeds als hun doe! 
zien. In de tweede plaats dat zij 
zich langzamerhand steeds meer 
zijn gaan richten op de berechting 
en zo conservatieve instellingen 
zijn geworden die zich inzetten 
voor criminaliteitscontrole door 
strengere straffen. Vanwege de 
verschillen in de doelstellingen 
zouden ook de mensen die zich bij 
deze bureaus aansluiten 
verschillen in opvattingen over 
politie, justitie en de strafrechts-
praktijk. Om dit na te gaan werd 
een representatieve steekproef van 
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inwoners van de hele staat 
gevraagd naar hun opvattingen 
over deze zaken, en eveneens over 
victimisatie en aansluiting bij een 
instelling voor slachtofferhulp. 
Het bleek dat de mensen die zich 
inzetten voor de rechten van 
slachtoffers niet een representa-
tieve afspiegeling vormen van de 
bevolking in het geheel of van de 
hele groep slachtoffers. Deze 
groep bevat relatief meer blanken 
en vrouwen en de opvattingen 
m.b.t. het strafrecht zijn meer op 
vergelding dan op hervormingen 
gericht. Gezien de invloed van 
deze bureaus achten de auteurs 
het gegeven dat zij niet represen-
tatief zijn een ongunstige ontwik-
keling. Of hetzelfde verschijnsel 
zich ook in andere staten van de 
VS voordoet is niet onderzocht. 
Met literatuuropgave. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grate aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact warden opgenomen. 
Medelingen 
JV2, maart 1993: Waarden en 
normen 
JV3, april 1993: De toekomst van 
Tbs 
JV4, mei 1993: Politie 
JV5, juni 1993: Drugs 

Congressen 

Het Europa van de vluchteling 
Ter gelegenheid van haar 10-jarig 
bestaan organiseert Vluchtelin-
genwerk Rijnmond een interna- 
tionaal congres onder de titel Het 
Europa van tie vluchteling. Alle bij 
het vluchtelingenwerk betrok-
kenen hebben te maken met 
groeiende problemen rond wet- en 
regelgeving, de opvang van vluch-
telingen en asielzoekers en de 
reacties uit de maatschappij op de 
gestage stroom mensen die naar 
Europa komt om een veilig 

heenkomen zoeken. Doel van het 
congres is te komen tot concrete 
aanbevelingen over het beleid en 
de beeldvorming rond vluchte-
lingen en asielzoekers. 
Datum: 24 en 25 maart 1993 
Plaats: World Trade Center 
Rotterdam 
Irdichtingen: mw. Van Zoggel, 
010-4523911. 

De grens van de straf; de aanpak 
van seksuele delicten van jongens 
en jonge mannen in discussie 
Op de studiedag staat centraal de 
vraag naar en het aanbod van 
effectieve alternatieven voor straf 
bij seksuele delinquenten tussen 
de 15 en 25 jaar. Er wordt 
ingegaan op de mogelijke 
trajecten voor een van een zeden-
delict verdachte jongen of jonge 
man bij politie en justitie, nadat er 
aangifte is gedaan. Aan de orde 
komen onder andere: argumenten 
en criteria die een rol spelen bij 
de afhandeling van een aangthe 
van een seksueel delict door de 
politie, het openbaar ministerie en 
de rechter; de voor- en nadelen 
van behandeling als alternatief 
voor straf, een combinatie van 
behandeling en straf en alleen 
straf; de mogelijkheden tot en 
ervaringen met ambulante en 
(semi-)residentiele leerprojecten 
en/of behandeling. De studiedag 
is bedoeld voor jeugd- en zeden-
politie, 0.M., rechterlijke macht 
en advocatuur, coordinatoren 
alternatieve sancties, preventieme- 
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dewerkers, internaten en rijksin-
richtingen, reclasseringsinstel-
lingen etc. 's Ochtends staan 
lezingen op het programma en 
's middags parallelsessies. 
Datum: 17 februari 1993 
Plaats: Zalencentrum Vredenburg 
19 te Utrecht 
Inlichtingen: Uitgeverij SWP, tel.: 
030-368060. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 
van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die rid deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De 
WODC-rapporten, verschenen in 
1988 en daarvoor, zijn te bestellen 
bij de Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODCrap-
porten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1991, 1992 en 
1993 verschenen rapporten. 

Block, C.R., C. van der Werff£ 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder Jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid by 
Faillisement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
Kruissink, M. m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek by politie en 
justitie 
1991, WODC 113 
Boendermaker, L., M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 

Mededelingen 	 163 



Grapendaal, M., Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 
De economie van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstfi en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van Thardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van 0Th-pupil/en in de leefiijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
limit en de justitiele jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politie, partners en milieu; woorden 
en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Curs ussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, MW., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politie en openbaar ministerie tegen 
rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1991 en 1992 
verschenen de volgende 
rapporten: 

Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Rand 
in cyfers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete ander rechters. 
Officieren van Justitie, advocaten en 
coordinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC IC15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek ander Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC 1(16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC 1(17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Alhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evalua tie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, 1(20 
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Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC 1(21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC 1(23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetsevaluatie 
1992, WODC, 1(24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde bibliografie 
1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht e.g. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van 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 Amster-
dam. 
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 uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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