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In de jaren 1970-1980 was het onderscheid tussen onderwereld en bovenwereld redelijk duidelijk. 
De onderwereld, dat waren de criminelen en de bovenwereld de goedwillende burgers. Redelijk 
duidelijk, want bijvoorbeeld een landelijke horecaketen vertroebelde dat beeld enigszins, maar 
toch... Het onderscheid is echter langzaam maar gestaag onduidelijker geworden. Bestuurders van 
Ahold , diverse gerenommeerde bouwbedrijven en afvaltransporteurs werden ineens veroordeeld 
voor het plegen van strafbare feiten. Hierdoor veranderde niet alleen hun persoonlijk aanzien, maar 
ook dat van hun bedrijf en zelfs van een hele branche. 
Aanslagen op en liquidaties van vastgoedlieden en advocaten duiden ook op een verwevenheid 
tussen de onder- en de bovenwereld. Fiscale en financiële constructies, bijvoorbeeld om geld wit 
te wassen, worden bedacht, uitgevoerd en ondersteund door fiscaal en financieel deskundigen 
en notarissen. Toch allemaal functionarissen uit beroepsgroepen met een integer imago, op wier 
onkreukbaarheid wij zouden mogen vertrouwen. Of niet?
De aantoonbare verwevenheid tussen lieden uit de onder- en de bovenwereld noopt opsporings-
diensten om ook informatie in te winnen in die bovenwereld en niet alleen in de ‘klassieke’ 
onderwereld. Het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde heeft in samenwerking 
met haar Kenniskring een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het runnen van 
informanten in de bovenwereld. Dit onderzoek heeft geresulteerd in dit boek, Informatie-inwinning 
in de ‘bovenwereld’, waarin het runnen in de bovenwereld vanuit diverse invalshoeken wordt 
benaderd. Het geeft handreikingen voor de organisatie, voor de uitvoering, voor werving en selectie, 
maar geeft ook antwoorden op de hoe-vraag: hoe doe je dat nu, runnen in de bovenwereld? Hoe pak 
je dat aan? Waarop richt je je en op welke wijze doe je zoiets?
Naast dit boek verschijnt ook een werkboek, gekoppeld aan een training runnen in de bovenwereld.
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‘Als het nou in Italië was gebeurd, of desnoods in Frankrijk of Duitsland, mis-
schien zelfs in België. Dan hadden we het direct begrepen. Dan hadden we in
Nederland kunnen reageren met een minzaam “zie je wel, alweer die Italianen”
of “ach, die Belgen. Passeer de grens bij Wuustwezel en je hebt gedonder.”

Maar nee. Het zelfbeeld van Nederland als integer land is danig geschokt. Die
ambtenaren die op kosten van bouwbedrijven naar de hoeren gingen, dat waren
toch echt ónze ambtenaren. De vele honderden bouwbedrijven die voor miljarden
kartelafspraken maakten en rondreden met schaduwboekhoudingen in hun koffer-
bak, dat waren ónze bouwbedrijven. De politici en oud-politici die keurig com-
missaris of adviseur waren van de frauderende en omkopende wegenbouwers en
aannemers en die de praktijken lieten passeren, dat waren ónze politici en oud-
politici. En die accountants die de fraude afdekten in plaats van justitie te bellen,
dat waren ónze accountants. “Ach, die Nederlanders.” Het wordt tijd voor bijstel-
ling van het zelfbeeld.’ (Dohmen & Verlaan, 2003)
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VOORWOORD

Aandacht voor de bovenwereld: broodnodig

De succesformule van de Nederlandse politie voor het werken in een complexe
taakomgeving bestaat de komende jaren uit het koppelen van straatwijsheid en
ervaring aan een hoog niveau van analyse. Die praktijk wordt al in toenemende
mate zichtbaar. Bij sommige Criminele Inlichtingeneenheden (CIE) zien we suc-
cesvolle koppels van ervaren rechercheurs en jonge hbo’ers aan het werk.

Aan de Politieacademie werken al geruime tijd ervaren onderzoekers. De mees-
te rapporten die zij opleveren, komen voort uit een opdracht van een gezaghebbend
orgaan. In de organisatiestructuur van de Nederlandse politie worden onderzoeks-
behoeften uit beleid en praktijk via expertgroepen, strategische beleidsgroepen en
boards bij capabele onderzoekers uitgezet. Daarnaast bestaan er echter binnen die-
zelfde politieorganisatie nog enkele vrijplaatsen, waar onderzoekers vanuit directe
contacten met de praktijk en het onderwijs kennislacunes en kansen zien, en daar
ook nog wat mee kunnen doen. In het domein van de opsporing is die vrijplaats het
Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde van de Politieacademie.
Natuurlijk wordt ook hier interessant onderzoek verricht in opdracht van de Raad
van Hoofdcommissarissen (RHC), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
en de Commissie Politie & Wetenschap. Verder wordt dit lectoraat strategisch aan-
gestuurd door een programmacollege, bestaande uit korpschefs, een hoofdofficier
en hoogleraren.

Er blijft binnen dit Lectoraat echter wat ruimte voor vernieuwing en creativiteit
in de vorm van een kleine pot met voornamelijk ‘zelfverdiend geld’, waarmee we
eigenwijs onderzoek verrichten. Uit deze middelen zijn de laatste tijd een con-
ceptvisie op de opsporing, onderzoek naar criminaliteitskunde (het ‘criminele
ambacht’) en een beproefde methodologie voor het evalueren van opsporingson-
derzoeken voortgekomen. Een handboek Informatiegestuurde Politie (IGP) ver-
schijnt najaar 2007, en ook aan kennis over informatie-inwinning in de bovenwe-
reld is behoefte. Dit boek is daarvan het resultaat.

Het klassieke beeld van georganiseerde criminaliteit gaat uit van een bonafide
samenleving, die door perverterende krachten van buitenaf wordt belaagd.
Onderzoek van wetenschappers als Van Duyne, Van der Bunt, Nelen, Morselli en
anderen heeft aangetoond dat in werkelijkheid het initiatief tot samenwerking tus-
sen boeven en ‘heren van stand’ niet zelden van die laatste categorie uitgaat. Een
symbiose tussen wat traditioneel als ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ wordt aange-
duid, doet zich dus hier en daar zeker voor, helaas ook in ons land.

Het is van toenemend belang dat de politie net als andere opsporingsdiensten
bedreven raakt in het exploiteren van menselijke bronnen uit kringen van bedrijfs-
leven, ambtenarij en bestuur. De redenen hiertoe zijn velerlei.
1 De samenleving wordt steeds complexer, dus moet de opsporing bij mach-

9
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te blijven allerlei economische, politieke en culturele processen te door-
gronden en daarin als gesprekspartner geloofwaardig te zijn.

2 De onderwereld bedient zich van allerlei bovenwereldcontacten, onder
meer facilitair om aan grondstoffen, kennis en middelen te komen. In het
aangaan van dergelijke noodzakelijke contacten is de zware criminaliteit
kwetsbaar, en dit biedt de opsporing kansen wanneer zij alert is om zulke
bovenwereldcontacten ook zelf te benutten.

3 De integriteit van maatschappelijke processen is in het geding wanneer op
stelselmatige wijze crimineel voordeel wordt gezocht door het misbruiken
van vooraanstaande posities. Dit vraagt om adequate informatie-inwinning,
en die is alleen mogelijk wanneer de opsporingsdiensten bovenwereldcon-
tacten kunnen vinden en exploiteren.

4 Het tegengaan van financieeleconomische criminaliteit is onlangs zowel
door de RHC als de procureurs-generaal tot strategische prioriteit verheven.
De doctrine van informatiegestuurd politiewerk maakt het ondenkbaar dat
de CIE’s hier niets over te melden hebben. Dit betekent in veel gevallen dat
nieuwe contacten moeten worden opgebouwd in onbekend territoir.

5 Bijzondere opsporingsdiensten tonen zich binnen hun afgebakende domei-
nen al zeer bedreven in het aanboren van bovenwereldcontacten. Wanneer
de politie vanuit haar algemene opsporingsbevoegdheid niet de aansluiting
vindt bij deze ontwikkeling zal zij terrein en invloed verliezen. Uiteindelijk
dreigt een verregaande irrelevantie, waarbij de dienders vooral nog goed
zijn voor het achternazitten van drugsdealers, inbrekers en zedendelinquen-
ten. Zinvol werk ongetwijfeld, maar toch niet het héle verhaal.

Met dit boek doen de auteurs een handreiking aan managers bij politie en bijzon-
dere opsporingsdiensten die serieus werk willen maken van de aanpak van zware,
georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. Daarbij gaat het immers
niet alleen om handelaren in illegale producten en diensten, maar evenzeer om
functionarissen en ondernemers die in samenwerking met anderen hun posities
voor eigen onwettig voordeel misbruiken. Informatie-inwinning in de bovenwereld
is ronduit een noodzaak; de regionale CIE die uitsluitend in de ‘boevenwereld’
blijft runnen heeft de boot gemist. Logischerwijs heeft iedere CIE-chef en CIE-
officier van justitie hierin een verantwoordelijkheid, maar een blinde vlek voor de
bovenwereld zouden ook de korpsleiding en het Openbaar Ministerie niet voor hun
rekening mogen nemen.

Peter Klerks
Lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
Augustus 2007

10
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HOOFDSTUK 1

Inleiding: de ontdekking van de bovenwereld

1.1 Introductie
Nederland was overzichtelijk, en dat gaf een veilig gevoel. Natuurlijk was er altijd
al de onderwereld, bevolkt door abjecte figuren waarover je soms iets las in de
Telegraaf of de Panorama. Mannen, veelal aangeduid met voornamen en de eerste
letter van hun achternaam, die veel geld verdienden met drugshandel of andere
kwalijke praktijken. Soms werden ze aangehouden of ze stierven voortijdig een
onnatuurlijke dood, maar onderwereldfiguren gingen vooral hun gang, ondanks dat
de politie achter hen aan zat. En natuurlijk was er af en toe een zakenman of soms
een notaris die zich inliet met zulke lieden. Die troffen elkaar in ‘barretje Hilton’
of in een seksclub. Maar normale, fatsoenlijke mensen kwamen met de onderwe-
reld nooit in aanraking.

Tot voor enkele jaren leek onze samenleving overzichtelijk geordend: je had de
onderwereld, zoals boven omschreven, en de bovenwereld, waartoe alle andere
mensen behoorden. De term ‘bovenwereld’ werd zelden gebruikt, want er was van-
uit opsporingsinstanties geen behoefte aan. Nederland deugde overwegend, en dat
gold dus ook voor onze zakenmensen, politici, ambtenaren en politiemensen.
Afgezien van een enkele rotte appel waren Nederlanders, de Nederlandse overheid,
de Nederlandse zakenwereld en het Nederlandse opsporingsapparaat in wezen inte-
ger en betrouwbaar. Nu blijkt ineens dat ‘de wereld op zijn kop’ staat; het onder-
scheiden van onder- en bovenwereld is inmiddels niet zo vanzelfsprekend meer.

11

Zo slim en toch foute vrienden; 
Relaties van Jan-Dirk Paarlberg geloven niet dat hij bij de Holleeder-
groep hoort

Sinds de moord op Willem Endstra vreest iedereen in de vastgoedwereld
het lot dat Jan-Dirk Paarlberg heeft getroffen: justitie brengt hem in ver-
band met de onderwereld. Vrienden noemen hem juist beschaafd en intelli-
gent. Een slimme zakenman is hij zeker. 

Zijn woning: kasteel Ridderhofstad Bolenstein in Maarssen aan de Vecht.
Zijn kunstverzameling: één Van Gogh, twee Appels, twee Renoirs, vijf Wil-
links, zes Picasso’s en drieëntwintig Van Dongens. Zijn vermogen: een ge-
schatte 275 miljoen euro. Het tekent de geslaagde zakenman. Net als de
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Enkele maanden later komt de geciteerde heer Swane, voormalig zakenpartner van
Paarlberg, zelf ook in het nieuws:

Nederland is de onschuld en onnozelheid voorbij. Gebleken is dat niet-integer
gedrag, het plegen van misdrijven, zich niet beperkt tot onderwereldfiguren met
tatoeages of verdwaasde figuren. Journalisten, klokkenluiders en opsporingsdien-
sten hebben in het voorbije decennium patronen van stelselmatig en hardnekkig
crimineel gedrag blootgelegd. De daders waren gerespecteerde zakenmensen uit

12

voorkeur voor exclusieve automerken als Aston Martin en Bentley en op
maat gemaakte Italiaanse pakken.
Het curriculum vitae van Jan-Dirk Paarlberg doet niet vermoeden dat deze
man, zakenbankier, in de vroege zomer van 2004 werd verhoord in verband
met de moord op vastgoedmiljonair Willem Endstra. Of dat zijn naam op de
dagvaarding staat van Willem Holleeder, als lid van diens criminele organi-
satie.

Wat doet deze ‘bescheiden’, ‘innemende’, ‘intelligente’, ‘attente’, ‘succes-
volle’ en ‘precieze’ zakenbankier in de omgeving van ’s lands meest bespro-
ken ontvoerder en verdachte? Vrienden en zakenpartners van Paarlberg (49)
zijn vol verbazing en ongeloof over die beschuldiging. ‘Jan-Dirk straalt
niets anders uit dan integriteit’, stelt Sjoerd Swane, lid van provinciale sta-
ten in Utrecht voor de VVD, en vriend en voormalig zakenpartner van
Paarlberg. ‘Hij is een zachtaardige teruggetrokken man. Een evenwichtige
persoonlijkheid die nooit uit zijn rol valt. Privé niet maar zakelijk ook niet.
Al die verhalen over Endstra en Holleeder passen niet bij de Jan-Dirk
Paarlberg die ik ken. […..]’

(NRC Handelsblad, 18 september 2006)

Slim, charmant, geroemd debater – maar solistisch;
Hoe de politicus Sjoerd Swane in moeilijkheden kwam

In januari kwam de FIOD op bezoek bij Sjoerd Swane. Kort daarna sneu-
velde hij als VVD-politicus in de Provinciale Staten. Hij zat vast in verband
met steekpenningen en valsheid in geschrifte. Wat is Swane voor man?
[…].

(de Volkskrant, 6 februari 2007)
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onder meer de advocatuur, bank- en financiële wereld, vooraanstaande politici en
hoge ambtenaren. Dit dwingt tot een heroverweging van het klassieke ‘boefbeeld’,
en dus ook tot een heroriëntatie op onderzoeksmethoden. 

Dit boek gaat over informatie-inwinning ten behoeve van de opsporing, en meer
specifiek over informatie uit de zogenoemde bovenwereld. Op deze bovenwereld
lijkt tot op heden nog maar beperkt zicht te zijn. Maar dat er van alles gaande is,
moge duidelijk zijn. Zelfs in een lieflijk aan de Vecht gelegen dorp als Maarssen.
Krantenkoppen als hiervoor bevestigen het beeld van ‘nette zakenlieden’ die zich
bezighouden met dubieuze zaken. Hierbij wordt zoals blijkt het contact met de
onderwereld, de zware en georganiseerde criminaliteit, niet geschuwd. Een ander
recent voorbeeld is het gebeuren rondom het schip Probo Koala, waarmee het goed
bekendstaand bedrijf Trafigura giftige stoffen heeft laten dumpen in Ivoorkust. Bij
nader onderzoek blijkt dat Trafigura Afrikaanse overheden heeft omgekocht. De
degelijke en betrouwbare naam van dit bedrijf sneuvelt dan snel.

Wil opsporing ook in dergelijke zaken succesvol zijn, dan moeten er ter voorbe-
reiding veel dingen achter de schermen gebeuren, zowel ten aanzien van de signa-
lerende als de informatie-inwinningstaak. Het gaat enerzijds om het in kaart bren-
gen van ontwikkelingen op macroniveau (criminaliteitsbeeldanalyses en maat-
schappelijke trends), anderzijds neemt het vastleggen van operationele informatie
op microniveau (volgen van daders en dadergroepen) een belangrijke plaats in bin-
nen de opsporing. De operationele informatie-inwinning moet worden gezien als
het voorbereidend handelen voor de opsporing. Het OM en de politie, maar ook
Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’s) houden wetsovertreders in de gaten en
registreren welke activiteiten zij ontplooien en binnen welke (criminele) netwerken
zij zich ophouden. 

Het concept Informatiegestuurde Politie (IGP) neemt binnen de opsporing een
steeds belangrijker plek in. Bij de politie, maar ook bij de BOD’s, geldt informa-
tiegestuurd werken tegenwoordig als leidraad voor de aandachtsgebieden en the-
ma’s die worden vastgesteld. Informatie die door burgers wordt verstrekt, wordt op
verschillende manieren benut. 

Bij voorkeur wordt deze informatie gebruikt in de vorm van een verklaring
door een persoon: een persoon doet aangifte en hiervan wordt een proces-verbaal
opgemaakt. Maar er zijn situaties waarin dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld in ver-
band met gevaarzetting voor de persoon. Zo iemand kan dan ‘anoniem’ zijn ver-
klaring afleggen bij de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE). Binnen de opsporing
is inmiddels brede ervaring opgedaan met deze wijze van informatie-inwinning.
Het is een feit dat burgers veelal bereid zijn op deze manier informatie te delen met
de politie en andere opsporingsinstanties. Maar daar waar inmiddels breed zicht is
op hetgeen zich in de onderwereld afspeelt, is het zicht op onwettig gedrag in de
bovenwereld tot dusver zeer beperkt. 

13
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In de rapportage van de parlementaire enquêtecommissie onder voorzitterschap
van Maarten van Traa (1996) werd al een verwevenheid tussen de onder- en boven-
wereld vastgesteld. De verwevenheid tussen deze twee werelden is inmiddels een
breed erkend feit, zoals onderzoek (bijvoorbeeld Kleemans, e.a, 2002; KLPD,
2004) en recente gebeurtenissen aantonen. Voor opsporingsinstanties is het dus
noodzakelijk meer zicht en grip te krijgen op deze bovenwereld. Op de algemene
processen binnen een branche, specifiek op risicofactoren in bepaalde sectoren en
de faciliterende rol die de bovenwereld voor de onderwereld lijkt te spelen.

Ervaring met informatie-inwinning 
Binnen de politie is in de jaren negentig ervaring opgedaan met informatie-inwin-
ning en het runnen van informanten in de bovenwereld. Om diverse redenen die
verderop nog aan bod zullen komen, is deze aanpak echter min of meer doodge-
bloed. Mede door allerlei recente gebeurtenissen in onder andere de vastgoedbran-
che (niet kloppende taxaties van panden), het milieu (illegale verkoop van ver-
vuilde grond) en het bankwezen (hypotheek- en beleggingsfraude), is het belang
van informatie-inwinning in de bovenwereld weer op de agenda komen te staan.
Binnen de opsporing is men inmiddels overtuigd en wordt (in enige mate) geïn-
vesteerd in informatieposities binnen het bedrijfsleven en de overheid. Wat dat
betreft hebben de BOD’s een voorsprong op de politie. De vier BOD’s hebben in
2006 de intentie uitgesproken meer informatiebronnen uit de bovenwereld aan te
boren. Ook voor de politie heeft het investeren in die bovenwereld een meerwaar-
de. Het snel en tijdig ingrijpen kan immers voorkomen dat een criminele carrière
tot grote (en ongrijpbare) hoogte stijgt. De methode heeft kans van slagen, zeker
als gebruik wordt gemaakt van de eerder opgedane ervaring en de geleerde lessen.
De huidige ontwikkeling is er een met (steeds) meer aandacht voor de aanpak van
– tot voor kort – bovenwereldgerelateerde criminaliteit, zoals fraude en witwassen,
waarbij veelal vertegenwoordigers uit de bovenwereld onderwereldprocessen faci-
literen. Berichtgeving in de media zwengelt deze discussie verder aan en de nood-
zaak tot aanpak wordt helemaal duidelijk als wordt beseft welke enorme geldbe-
dragen in deze circuits omgaan. Voor zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de
opsporingsdiensten ontstaat daarmee een goed moment om steviger in te zetten op
het inwinnen van informatie uit de bovenwereld.
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Rob B., fiscalist van de onderwereld: profiel 

Crimineel geld 1: Criminelen investeren steeds succesvoller in de boven-
wereld. De komende maanden brengt Vrij Nederland een serie verhalen
over dit onderwerp. Deze week: portret van Rob B., belastingadviseur voor
misdadigers. En een interview met zijn kwelgeest, ‘witwasofficier’ Jos van
Leijen. De belastingspecialist Rob B. fungeert als een scharnier tussen
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1.2 Onderzoek in de bovenwereld

Dit boek beoogt 1) inzicht te geven in wat er tot op heden bekend is over het feno-
meen ‘informatie-inwinning’ in de bovenwereld, en 2) een aanzet te geven voor
een kader waarbinnen dit op verantwoorde en effectieve wijze kan plaatsvinden.
Aan de orde komen dan het hanteren van een eenduidige terminologie, het inzich-
telijk maken van de processtappen die worden doorlopen, mogelijke uitgangspun-
ten voor het scannen van branches en de inbedding van dit fenomeen in opspo-
ringsland. Behalve inzicht in de stand van zaken wordt ook aandacht besteed aan
ontwikkelingen die plaatsvinden op dit gebied, want, zoals we reeds beschreven,
deze manier van informatie-inwinning staat inmiddels (weer) op de agenda. Er is
specifieke aandacht voor de lessen die kunnen worden getrokken uit eerder opge-
dane ervaringen. Dit boek is bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden
van politie, BOD’s en OM. 

15

onder- en bovenwereld. Hij adviseerde topcriminelen als de Heineken-ont-
voerders en Johnny Mieremet. […]. De afgelopen tien jaar dook zijn naam
regelmatig op in witwasdossiers, samen met onder andere die van de geli-
quideerde advocaat Evert Hingst. Portret van ’s lands slimste cijferaar voor
zware jongens. […]

(Vrij Nederland, 4 februari 2006)

Justitie in actie tegen slibhandel 

LUNTEREN - Justitie heeft zes personen aangehouden op verdenking van
malversaties met vervuild zuiveringsslib. Bij vijf bedrijven zijn invallen
gedaan en is de administratie in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie
(OM) heeft dat gisteren bekendgemaakt.
[…]
Justitie verdenkt de hoofdverdachte ervan te hebben gehandeld in zuive-
ringsslib dat te veel zware metalen bevatte en dit te hebben afgezet in de
landbouw en bij een composteerbedrijf uit Exloërmond. Dit bedrijf nam het
slib in, hoewel het hiervoor geen vergunning had. De hoofdverdachte is op
2 april voor verhoor enkele dagen vastgehouden, maar in afwachting van
de strafzaak op vrije voeten gesteld. Het zuiveringsslib kwam van diverse
bedrijven uit Noord- en Midden Nederland.

(De Gelderlander, 11 april 2007)
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Met dit boek willen de schrijvers de discussie betreffende informatie-inwinning in
de bovenwereld stimuleren en verder aanzwengelen. Er worden bijvoorbeeld
mogelijkheden verkend betreffende de positionering van degenen die zich hiermee
gaan bezighouden (wel of niet positioneren bij de CIE), maar de schrijvers verbin-
den hier geen directe conclusies aan, aangezien dit een keuze is die op strategisch
niveau moet worden genomen. Verder worden enkele praktische handvatten gebo-
den voor het doorlopen van het informatie-inwinningsproces. Door de (inmiddels)
geleerde lessen met de lezer te delen wordt inzicht in het proces gegeven en wordt
de kans van slagen wellicht groter. Er liggen in ieder geval mogelijkheden genoeg
om informatie-inwinning in de bovenwereld succesvol te laten zijn. Zo wordt bij-
voorbeeld benadrukt dat een goede inbedding in de organisatie van essentieel
belang is. Het slagen of mislukken van het concept staat of valt hiermee. Wat de
uitvoering betreft, voor het daadwerkelijke leggen van contacten en verzamelen
van informatie zijn kennis en creativiteit van opsporingsambtenaren essentieel.
Een uitdagende maar ook lastige taak, want het moge duidelijk zijn dat niet ieder-
een over de specifiek vereiste competenties beschikt. Wat het werken in de prak-
tijk betreft geeft dit boek een algemeen inleidend beeld. Voor de verdieping, het
‘geheim van de smid’, verwijzen we naar de training informatie-inwinning in de
bovenwereld van de Politieacademie. Deze training wordt vanaf 2008 aangeboden.

De kennis en beschrijvingen in dit boek zijn gebaseerd op een onderzoek dat in
2006 door medewerkers van de Politieacademie is uitgevoerd. Alvorens op de
belangrijkste begrippen en de opbouw van het boek in te gaan, wordt in de vol-
gende paragraaf de onderzoeksopzet geschetst.

1.3 Onderzoeksopzet
Het onderzoek waarop dit boek is gebaseerd, is uitgevoerd in opdracht van het
Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde van de Politieacademie. 
De centrale onderzoeksvraag voor dit project luidde: 

Wat is er bekend over het fenomeen ‘werven en runnen van informanten in de
bovenwereld’?

Deze centrale vraag werd uitgewerkt in een zestal onderzoeksvragen.
• Hoeveel ervaringen heeft de Nederlandse opsporing tot dusver bij het ver-

werven van informatie van menselijke bronnen in een niet-criminele omge-
ving (de zogenoemde bovenwereld)? 

• Welke voor de Nederlandse opsporing relevante lessen en valkuilen zijn uit
de opgedane ervaringen af te leiden? 

• Welke doelen worden voor de opsporing beoogd met het inwinnen van
informatie uit de bovenwereld? 

16
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• Welke eisen en competenties stelt deze manier van informatie inwinnen aan
runners? 

• Welke eisen en competenties stelt deze manier van informatie inwinnen aan
informanten?

• Hoe passen het runnen en het gebruiken van de verzamelde informatie in
het wettelijk juridische kader?

Door middel van een literatuurstudie, interviews met deskundigen, expertmeetings
en documentenanalyse van bestaande trainingen (bijvoorbeeld de CIE-basiscursus)
werden gegevens over informatie-inwinning in de bovenwereld verzameld. In dit
boek komen de resultaten uitgebreid aan bod.

In totaal zijn 35 interviews afgenomen. Deze interviews vonden plaats aan de
hand van een semigestructureerd interviewprotocol met medewerkers van de politie
(runners en leidinggevenden), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
(AIVD), het OM (CIE-officieren van justitie), bijzondere opsporingsdiensten
(FIOD-ECD, SIOD en VROM-IOD) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMA). Daarnaast zijn ook mensen geïnterviewd die op sleutelposities zitten binnen
het bedrijfsleven en de overheid (zoals medewerkers van beveiligingsafdelingen van
banken, de transportsector en wethouders). Het interviewprotocol is opgenomen in
bijlage 1. 

1.4 Gehanteerde begrippen
De auteurs hebben zich afgevraagd of het zinvol is de term ‘bovenwereld’ in dit
boek te gebruiken. In Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse taal, wordt
bovenwereld gedefinieerd als ‘het legale deel van de samenleving’ en onderwereld
als ‘wereld der misdadigers’. Inmiddels is duidelijk dat de grens tussen deze twee
werelden veelal kleiner is dan je op basis van deze definities zou vermoeden. De
mening van de auteurs is dat de definitie die Van Dale geeft de lading niet geheel
dekt. Maar wat is dan eigenlijk die bovenwereld? Hoe omschrijf of definieer je
deze? En waar zit precies het onderscheid tussen de onder- en de bovenwereld?
Kortom, het begrip ‘bovenwereld’ roept veel vragen op, en al zoekende naar een
antwoord moeten we dan ook vaststellen dat het een lastig te definiëren begrip is.
Een alternatieve term die de lading dekt, is echter niet voorhanden. Gezien de doel-
groep van dit boek is ervoor gekozen, in verband met de leesbaarheid en de beel-
den en ideeën die het begrip oproept, toch het begrip ‘bovenwereld’ te hanteren. In
de volgende hoofdstukken komt het nog uitgebreid aan de orde.

Verder wordt in dit boek nogal wat ‘jargon’ gebruikt. In de begrippenlijst (opge-
nomen in bijlage 2) zijn al deze begrippen gedefinieerd en toegelicht. Qua contac-
ten met de bovenwereld worden netwerkcontact, gesprekscontact en informant
onderscheiden. Een netwerkcontact wordt gezien als een algemeen aanspreekpunt
(open bron), iemand die toegang tot een bepaalde branche heeft. Dit betreft veelal
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een eenmalig contact. Een gesprekscontact is een incidenteel aanspreekpunt uit een
bepaalde sector: iemand die goed zicht heeft op zaken en personen in de betreffen-
de sector (een soort ‘verkeerstoren’). Een informant geeft zaaksgerichte informa-
tie en staat ingeschreven in het (voorlopige) informantenregister van de CIE.

Tot slot, voor de opsporingsambtenaar die zich met informatie-inwinning bezig-
houdt zijn vele termen bruikbaar, zoals rechercheur, informatierechercheur, infor-
matieverzamelaar of acquisiteur. Om verwarring van terminologie te voorkomen,
wordt in dit boek een drietal termen gehanteerd voor opsporingsambtenaren die
zich bezighouden met informatie-inwinning in de bovenwereld. Een informatie-
rechercheur (richt zich met name op het bijlopen van opsporingsonderzoeken, het
raadplegen van open bronnen en de interne voor de opsporing beschikbare syste-
men), een acquisiteur (treedt naar buiten en richt zich op ‘open menselijke bron-
nen’, voert gesprekken ten behoeve van informatie-inwinning)1 en runners (die
houden zich bezig met heimelijke informatie-inwinning).

1.5 Leeswijzer
Bij de opbouw van dit boek is ervoor gekozen eerst het brede proces van informa-
tie-inwinning inzichtelijk te maken, om vervolgens middels een zogenaamd trech-
termodel steeds meer in te zoomen op het runnen in de bovenwereld. Allereerst
wordt dus in hoofdstuk 2 een globaal inzicht gegeven in het proces van informa-
tie-inwinning. Welke fasen zijn in dit proces te onderscheiden? Zes stappen wor-
den nader toegelicht. Aangezien informatie-inwinning in de bovenwereld past in
het concept van IGP worden ter achtergrondinformatie de uitgangspunten van dit
concept nader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de relatie tussen onder-
en bovenwereld en relevante sectoren in het laatstgenoemde domein. De verschil-
lende soorten informatiebronnen die zijn te onderscheiden, worden in hoofdstuk 4
op een rij gezet. Hierbij komt ook het verzamelen en benutten van informatie aan
de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 expliciet ingegaan op taken en bevoegd-
heden van de CIE. Ook komt hier de vraag aan de orde of het runnen van infor-
manten in de bovenwereld binnen deze taken, bevoegdheden en regelgeving past.
Daarna wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan het leggen van contacten. Hoe
pak je dit aan en hoe bouw je ze (weer) af? Op het verwerken en verstrekken van
informatie wordt in hoofdstuk 7 ingegaan.

Hoofdstuk 8 gaat over CIE-medewerkers in de bovenwereld. Is elke CIE-mede-
werker in elke branche inzetbaar of vraagt het runnen in de bovenwereld specifie-
ke competenties? Zo ja, welke competenties betreft dit dan? In hoofdstuk 9 volgt

18
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1 Een informatierechercheur/acquisiteur valt volgens het uitgangspunt van de schrijvers niet per
definitie onder de CIE (zie ook §2.2). NB: in het specifieke geval van de BOD’s is er echter wel
voor gekozen een acquisiteur onder te brengen bij de CIE. 
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een overzicht van ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van runnen in de
bovenwereld en verschillende randvoorwaarden die essentieel zijn gebleken voor
het laten slagen van deze manier van informatie verzamelen (hoe organiseren, hoe
wegzetten in de organisatie, samenwerking politie en BOD’s, landelijke priorite-
ring). Tot slot volgen in hoofdstuk 10 de conclusies, aangevuld met diverse goede
werkwijzen (good practices) en geleerde lessen die in dit onderzoek naar voren
zijn gekomen.

Het doel van dit boek is zoals gezegd een overzicht te geven van wat er bekend is
over informatie-inwinning in de bovenwereld en een voorzet te geven voor een
kader waarbinnen dit, samen met het specifieke runnen, kan plaatsvinden. Om dit
helder voor het voetlicht te krijgen, hebben we daar waar nodig aandacht besteed
aan relevante wetgeving. We zijn ons ervan bewust dat hiermee geen juridisch uit-
puttend overzicht is gegeven.

19
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HOOFDSTUK 2

Informatie-inwinning

2.1 Introductie
Dit hoofdstuk gaat in op het proces van informatieverzameling in brede zin. Na een
algemene beschrijving in §2.2, wordt in §2.3 een stappenplan gepresenteerd. Aan
de hand van zes te doorlopen processtappen wordt inzicht gegeven in het proces
van informatie-inwinning. In §2.4 wordt ingegaan op het concept Informatie-
gestuurde Politie (IGP) en hoe informatie verzamelen in de bovenwereld zich hier-
toe verhoudt. 

2.2 Het informatie-inwinningsproces 
Bij informatie-inwinning speelt het intermenselijke aspect een belangrijke rol; dit
geldt zowel voor informatie-inwinning in de onder- als in de bovenwereld. Het te
doorlopen proces verschilt in grote lijnen dan ook niet van elkaar. Het omvat de
voorfase van contact leggen, het contact leggen zelf, maar ook het onderhouden en
afbouwen hiervan. Dit proces kan in een zestal processtappen worden gevat.
Voordat we deze stappen inhoudelijk uitwerken, wordt ingegaan op het belang van
informatie-inwinning en het hebben van informatieposities in de bovenwereld. 

Peter Klerks geeft in het voorwoord al aan dat het van toenemend belang is dat de
politie net als andere opsporingsdiensten bedreven raakt in het exploiteren van
menselijke bronnen uit kringen van bedrijfsleven, ambtenarij en politiek. De nood-
zaak komt voort uit onze steeds complexer wordende samenleving en de steeds
duidelijkere verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld, maar uit ook de inte-
griteit van maatschappelijke processen die in het geding komt wanneer op stelsel-
matige wijze crimineel voordeel wordt gezocht door het misbruiken van vooraan-
staande posities.

Tot nu toe is er (vanuit de politie) in het algemeen beperkt zicht op criminali-
teit in de bovenwereld; specifieke organisatiecriminaliteit2 heeft tot op heden
geringe aandacht gekregen. Hierdoor kunnen mensen met verkeerde bedoelingen
vrij ongestoord aan hun (criminele) ‘carrière’ werken, steeds meer geld verdienen
en ‘groter’ c.q. rijker worden. Voor de politie en andere opsporingsinstanties wordt
het steeds lastiger deze personen aan te pakken. Naarmate zij rijker worden, heb-
ben zij namelijk steeds meer mogelijkheden om zelf buiten schot te blijven – ze
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2 Zie voor een definitie de lijst met gehanteerde begrippen in bijlage 2.
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kunnen bijvoorbeeld mensen inhuren voor klussen en blijven daardoor zelf buiten
beeld. Uit criminaliteitsbeeldanalyses (CBA’s), dreigingsanalyses en onderzoek
blijkt dat het zeker de moeite waard is (meer) zicht te krijgen c.q. hebben op ver-
schillende branches, zoals de financiële branche, de vastgoedbranche, de kunst-
handel en de afvalverwerking. Met name zicht op sleutelposities en ‘zwakke plek-
ken’ in een branche lijkt hierbij essentieel, aangezien dat veelal juist de functies en
plekken zijn die mogelijkheden tot criminaliteit (kunnen) hebben. Te denken valt
hierbij aan het kennen van de ‘mazen’ in de wet of zicht hebben op de mogelijk-
heden tot het bouwen van creatieve financiële constructies, zoals het gebruik van
waardebepaling van panden of kunstobjecten (want wat is de waarde van een antie-
ke Rolls-Royce of van een schilderij?).

Om zicht te verwerven op dergelijke praktijken is het nodig in branches te
investeren en informatieposities te verwerven. De informatieposities in de boven-
wereld zijn tot nu toe beperkt. Dergelijke posities kunnen niet van de ene op de
andere dag worden opgebouwd, er moet in de opbouw van deze contacten worden
geïnvesteerd. Gezien de complexiteit van de kennis in specifieke branches behoeft
het opbouwen van een informatiepositie veelal een investering van maanden of
zelfs jaren. Dit is afhankelijk van het (vooraf) gestelde doel. Is zicht op een bepaal-
de branche voldoende of is het doel het hebben van een informant die ‘dicht bij het
vuur’ zit (dus mensen uit de inner circle)? Het laatstgenoemde vergt aanzienlijk
meer tijd en inspanning. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat een inhoudelijke verdieping in een
bepaalde branche in juridische zin neerkomt op het raadplegen van open bronnen.
Zicht krijgen op welke constructies in een bepaalde sector worden toegepast, welke
indicatoren daarbij van belang zijn en wat de afschermingsmogelijkheden van de
dubieuze praktijken zijn, zoals witwassen, kan in principe door algemene informa-
tie te raadplegen. Een netwerk- of gesprekscontact dat voor deze algemene infor-
matie kan worden aangesproken is dan in feite een open bron. Een open bron die
door iedereen kan worden geraadpleegd. Pas op het moment dat er specifiek in de
richting van bepaalde bedrijven, instellingen of personen gewezen wordt, is het
moment aangebroken om ook de juridische status van het contact te beschouwen.
In de verdere tekst wordt – zoals in de inleiding reeds is vermeld – de persoon die
zich met deze vorm van informatie-inwinning bezighoudt informatierecher-
cheur/acquisiteur genoemd.3

Indien in het contact met een netwerk- of gesprekscontact specifieke strafbare
informatie over bedrijven en/of personen naar voren komt, zijn er twee mogelijke
routes voor het vervolg. In de eerste variant wil een persoon hiervan op naam aan-
gifte doen en (eventueel) als getuige optreden. In dit geval kan de informatie voor
de reguliere tactische bewijsvoering worden gebruikt en zal de reguliere recherche
zich met de zaak bezighouden.

22
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In het tweede geval wil een persoon hiervan anoniem melding doen, maar niet
als getuige optreden. Dan bestaat de mogelijkheid deze persoon als informant bij
de CIE te registreren en in te schrijven in het informantenregister. In dit geval
wordt de identiteit van de bron, de betreffende persoon, afgeschermd. Het gaat dan
niet meer om informatie-inwinning in algemene zin, maar om het onderhouden van
het contact om specifieke (zaaks-)informatie te verkrijgen: dit wordt binnen de
opsporing het ‘runnen van een informant’ genoemd. In dit geval zal de CIE zich
verder met de zaak bezighouden. In figuur 1 wordt dit schematisch weergegeven.

Figuur 1: Informatie-inwinning in branches

Figuur 1 laat zien dat de plek van tewerkstelling van een informatierechercheur/
acquisiteur binnen de opsporingsorganisatie op zichzelf niet cruciaal is. Het gaat
tenslotte in eerste instantie om (algemene) informatie-inwinning in de branche.
Mocht deze informatie verdenkingen voor strafbare feiten opleveren, dan zal de
afhandeling bij voorkeur via de tactische recherche plaatsvinden. Is dit in verband
met de gevaarzetting niet mogelijk, dan kan het door de CIE worden opgepakt. De
core business van de CIE is het inwinnen van informatie door middel van infor-
manten en het zo veel mogelijk afschermen van hun identiteit, en het vullen en
raadplegen van bijzondere politieregisters met als doel het verstrekken van infor-
matie aan afnemers (zie ook hoofdstuk 5). 

2.3 Zes processtappen
Het proces om potentiële informatieverstrekkers binnen de bovenwereld te gaan
exploiteren kan in een zestal stappen worden weergegeven, zie figuur 2. Deze stap-
pen worden als uitgangspunt genomen voor het algemene proces van informatie-
inwinning door middel van menselijke bronnen. Per processtap wordt een toelich-
ting gegeven. Deze figuur is het basisproces waarop het hele boek verder bouwt.

Tactische recherche            Criminele Inlichtingen Eenheid 

Branche-informatie verzamelen: 
open bronnen & contacten door

informatierechercheur/acquisiteur 

Constateren van strafbare feiten 

  Bron wil getuigen  Bron wil niet getuigen  
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1) Scan van de maatschappij op hoofdlijnen
Praktisch betekent het dat als er een inzet of investering in een bepaalde branche
moet plaatsvinden, de eerste processtap het scannen van de maatschappij is. Waar
moeten we ons in hoofdlijnen op richten? Op welke branche, welke beroepsgroep
of welke omgeving? Deze eerste stap is essentieel voor het hele proces van infor-
matie-inwinning dat gevolgd gaat worden, het is de basis waarop wordt voortge-
bouwd. Veiligheidsbeeldanalyses of risicoscans die door de douane worden
gemaakt zijn hier voorbeelden van. Het scannen van de maatschappij is veel, maar
ook lastig werk. 

Echter, over veel branches is reeds informatie beschikbaar, bijvoorbeeld in de
vorm van branchebeschrijvingen, bij de Kamer van Koophandel, in jaarverslagen, bij
vakministeries, bij toezichthouders,4 enzovoort. Ook zijn er bij de Belastingdienst
scans van de meeste branches opvraagbaar. Benut deze informatie zo optimaal moge-
lijk. Een valkuil is dat er alleen maar wordt gescand en dat bij het signaleren van risi-

Figuur 2: Informatie-inwinning in de bovenwereld in zes processtappen 

1 Scan van de maatschappij op hoofdlijnen

2 Scan van de branche 
a op algemeen brancheniveau 
b op specifieke branche-informatie: zwakke plekken op 
mogelijke constructies

3 Voorbereiden van het eerste contact 
a desk research en raadplegen open bronnen 
b bezoeken van bijeenkomsten

4 Maken van het eerste contact  
a blijkt verder niet nuttig  afbouwen 
b blijkt wel nuttig 

5 Het tweede contact en contact (onder)houden 
a monitoren van kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie 
b eventueel overdracht naar runners van de CIE (en inschrijven als 
informant)

6 Contact afbouwen en beëindigen 
a inclusief risicotaxatie
b uitschrijven als informant
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co’s geen vervolgstappen worden genomen. Vanzelfsprekend is dat niet de bedoe-
ling. Daarbij is het onmogelijk alle branches in de maatschappij te scannen.
Prioritering en themagestuurde werken zijn in dit geval richtinggevend; vaststelling
van dergelijke thema’s moet echter wel op strategisch niveau gebeuren.

2) Scan van de branche
Wanneer de hoofdkoers is vastgesteld, volgt de tweede scan of analyse. Waar zitten
de sleutelposities in deze branche en op welke persoon (personen) kunnen we ons
gaan richten? Op het moment dat besloten wordt te gaan investeren in bijvoorbeeld
de duivenmelkerij is een analyse op hoofdlijnen nodig. Via desk research is veel
informatie te vinden. Tijdschriften, internetpagina’s en vakbladen kunnen informatie
leveren over succesvolle duivenmelkers, topsportduiven, hoe de duivensportorgani-
satie in elkaar zit, wie wie is en wie met wie contacten heeft. (NB: in plaats van dui-
vensport kunnen we hier natuurlijk elke willekeurige branche kiezen.) Dit kan bete-
kenen dat we op zoek gaan naar collega’s die duivenmelker zijn. Kortom:
a) leer eerst de branche kennen; 
b) onderzoek wat zich daar afspeelt; en 
c) schat de (hypothetische) mogelijkheden in om criminaliteit te plegen of te

faciliteren. 

Welke personen op welke sleutelposities zijn vermoedelijk betrouwbaar en in hoe-
verre willen zij informatie verstrekken? Welke trends en ontwikkelingen spelen
binnen de branche? Er wordt dan nog niet ingegaan op personen die zich bezig
zouden kunnen houden met dubieuze activiteiten. 

3) Voorbereiden van het eerste contact
Op het moment dat uit dit oriënterende onderzoek sleutelposities en namen van
personen naar voren komen, kan nader naar deze mensen gekeken worden. Dit kan
vanachter het bureau gebeuren of door het bezoeken van bijvoorbeeld beurzen,
congressen of tentoonstellingen. Heeft deze persoon (voldoende) zicht op de bran-
che waarover je iets wilt weten? Wat is zijn sociale context? Op basis van de ver-
zamelde informatie kan worden overwogen bepaalde personen al dan niet te bena-
deren. Als ervoor wordt gekozen een persoon te benaderen, moet een plan van aan-
pak worden opgesteld. Hierin is aandacht voor vragen als: 
• Hoe zou deze persoon kunnen worden benaderd? 
• Wie kan het best met deze persoon in contact treden? 
• Wat is een goede match: een specialist met veel expertise of juist iemand

die onbekend is met de branche? 
• Maar ook: mocht er reeds een informant vanuit de branche zijn, is het dan

handig deze aan te spreken, of juist niet? 

25
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4) Maken van het eerste contact
Deze stap in het proces is het eerste contact dat de informatierechercheur/acquisi-
teur heeft met de potentiële informatieverschaffer. Een eerste indruk kan maar een-
maal worden gemaakt; in dat korte moment neemt een potentiële informatiever-
schaffer vaak een besluit om wel of juist geen informatie met deze personen te
delen. Voor het maken van een eerste contact zijn gespreksmodellen beschikbaar.5

Indien vervolgcontact aan de orde is, zijn er twee scenario’s mogelijk: 
• de informatierechercheur/acquisiteur zet het contact voort en zal het contact

met de informatieverschaffer verder uitbouwen en onderhouden; of 
• de informatierechercheur/acquisiteur draagt de contactpersoon over aan

runners van de CIE, die vervolgens een langduriger en intensiever contact
met de informatieverschaffer opbouwen.

5) Het tweede contact en contact onderhouden
Gedurende een langere periode kan in meerdere of mindere mate sprake zijn van
contact tussen de informatieverstrekker en de informatierechercheur/acquisiteur.
De frequentie van dit contact zal nadere afstemming vragen tussen beide partijen.
De beschikbaarheid van en de hoeveelheid informatie die iemand heeft en wil
geven, zijn hiervoor bepalend. 

6) Contact afbouwen en beëindigen
Op een zeker moment zal het contact worden beëindigd. Het initiatief kan van
beide kanten komen. Ook hier is onderlinge afstemming noodzakelijk. 

Binnen de verschillende processtappen kan het moment zich voordoen dat een con-
tact de informatie niet meer als getuige wil geven, maar nog wel anoniem. Dan
komt deze persoon in de positie van informant terecht. Het CIE-regime is dan aan
de orde: afscherming van de identiteit en inschrijving in het informantenregister. 

Tot slot: de procesbenadering die hier is geschetst is algemeen van aard qua bena-
dering. Het moge duidelijk zijn dat elke processtap zijn eigen specifieke aspecten
kent, die in elke fase om een andere aanpak en competenties vragen. De beschre-
ven benaderingswijze is breder geldend, in die zin is informatie-inwinning in de
onder- en bovenwereld met elkaar vergelijkbaar.6 Op het vlak van de intermense-
lijke communicatie en kennisniveau zijn wel verschillen te noemen. Op deze spe-
cifieke competenties komen we in hoofdstuk 8 terug.

26
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5 Zie hiervoor de CIE-basiscursus.
6 Zie ook de CIE-basiscursus.
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2.4 IGP en informatie-inwinning in de bovenwereld
Informatie verzamelen in de bovenwereld levert informatie op die past binnen de
IGP. Aangezien er veel parallellen zijn in de ontwikkelingen die nodig zijn om het
runnen in de bovenwereld mogelijk te maken, wordt in deze paragraaf ingegaan op
de ontwikkelingen rondom IGP.

Intelligence Led Policing en IGO
In Engeland voltrok zich midden jaren negentig van de vorige eeuw een omslag
van het befaamde Community-policing model naar een Problem-oriented policing
model. Dit ontwikkelde zich tot een nationaal concept: Intelligence Led Policing.
Deze ontwikkeling bleef niet onopgemerkt: in Nederland werd dit concept als
Informatiegestuurde Opsporing (IGO) overgenomen en vanuit het project ABRIO7

verder uitgewerkt.
Doel was het beschrijven van de wijze waarop de opsporing meer op basis van

gewogen keuzes, meer gestoeld op ‘intelligence’ en meer procesmatig kon worden
aangestuurd door leidinggevenden om meer tastbare en betere resultaten te berei-
ken. Het reguliere politiewerk, waaronder ook de recherche, reageerde met name
op incidenten (‘de waan van de dag’). Door in toenemende mate proces- en pro-
jectmatig te gaan werken, werden hectiek en incidentgericht werken ‘omgevormd’
naar een meer regulier proces. Hierdoor kreeg het begrip ‘IGO’ gestalte.8

Focus: veelvoorkomende criminaliteit
De focus werd daarbij aanvankelijk gericht op een merkbare daling van de veel-
voorkomende criminaliteit (VVC) door het meer en beter vangen van ‘boeven’.
Daarmee kwam het procesgerichte werken ook in beeld voor bulkzaken als inbra-
ken, winkeldiefstal, autokraken, veelplegers en hotspots. Het achterliggende idee
was dat VVC door IGO beter kon worden aangepakt als je loskomt van incidenten
en kijkt naar criminaliteitsclusters (zoals seriedelicten, dadergroepen en voor crimi-
naliteit kwetsbare omgevingen als parkeergarages en uitgaansgebieden). Hiervoor
moest gericht actuele en betrouwbare informatie worden ingewonnen, die na analy-
se kon worden gebruikt om de sturing door leidinggevenden te ondersteunen.
Verder stonden binnen het IGO-concept projectmatige opsporing en een naar buiten
gerichte, proactieve (in plaats van reactieve) houding centraal. Het management
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7 Het landelijk project Aanpak bedrijfsvoering recherche informatiehuishouding en opleiding
(ABRIO), was bedoeld om de kwaliteit van het recherchewerk te bevorderen. Sinds 30 oktober
2006 is dit overgegaan naar het Programma versterking opsporing (PVO). De afdeling heet nu
Voorziening voor product- en procesontwikkeling (VPP) en is een onderdeel van de Voorziening
tot samenwerking politie Nederland.

8 Gebaseerd op tekst van H.A. Jansen uit het Handboek IGP. Dit boek verschijnt najaar 2007 vanuit
het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde van de Politieacademie.
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stuurt hierbij de operationele diensten aan, te beginnen bij de informatie-inwinning
op prioritaire aandachtsgebieden. De omslag van actief afwachtend naar actief aan-
sturend van het informatiegestuurd werken, sluit aan bij het proces van informatie-
inwinning in de bovenwereld dat in dit boek wordt beschreven.

IGO wordt IGP
Om te voorkomen dat de IGO-ontwikkelingen zich zouden beperken tot de opera-
tionele sturing, heeft ABRIO korpsen benaderd om op strategisch niveau te starten
met de implementatie van IGO op korpsniveau. In de daaruit voortvloeiende discus-
sies bleek dat het strategisch management geen beperking wenste tot het opspo-
ringsproces, maar het IGO-concept ook wilde gaan gebruiken voor de andere
bedrijfsprocessen (noodhulp, het wijkgericht werken en de intake & service). Onder
die druk is de naam IGO toen veranderd in Informatiegestuurde Politie (IGP).

De ontwikkeling van het IGP-concept is geen lineair gebeuren geweest vanuit een
theoretisch kader, maar een voortdurende worsteling om onder druk vanuit de
eigen organisatie en signalen uit de maatschappij te komen tot een merkbare ver-
betering van de aansturing van de opsporing en later ook van andere werkproces-
sen. De sturing op die processen door leidinggevenden is de kern van het gedach-
tegoed, te beginnen met de sturing op de gewenste informatie gebaseerd op eerder
gestelde prioriteiten. Informatie dient die sturing krachtig te ondersteunen, maar
leidinggevenden blijven daar verantwoordelijk voor. Daarnaast leidt IGP tot ver-
betering van de kwaliteit van het politiewerk en van de onderlinge samenwerking
door investeringen in kennis, kunde en materie. Dat vereist een verandering in de
bedrijfscultuur, omdat er veel meer aandacht moet ontstaan voor de operationele
processen, zeker bij het management. Minder ad-hoc en incidentgeoriënteerd,
maar meer proactief en resultaatgericht sturen.

De implementatie van dit gedachtegoed is niet te bereiken door overtuiging en
sturing alleen, maar moet ook worden ondersteund door substantiële investeringen
op de lange termijn. Hierbij valt te denken aan:
• gestandaardiseerde hulpmiddelen9 en producten;
• geharmoniseerde kennis en kunde;
• aantrekken van nieuwe, ook hoogopgeleide mensen, ten behoeve van cri-

minaliteitsanalyse;
• samenwerken met belangrijke partners als het OM, bestuur en BOD’s bin-

nen dit proces.
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9 De hulpmiddelen zijn te vinden via intranet: Politiestartpagina � Instanties � abrio � hulpmid-
delen.
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IGP naar IGV?
De tijd heeft niet stilgestaan. Het verbinden van de verschillende werkprocessen
binnen de politie is op vele plaatsen uitgebreid met het structureel verbinden van
die werkprocessen met die van partners, zowel binnen als buiten de overheid. Dit
gebeurt veelal op basis van uitgewerkte integrale veiligheidsplannen op regionaal
en lokaal niveau. Dat daarbij gebruikgemaakt kan worden van informatie afkom-
stig van nieuwe partners is evident, dat is nu juist de toegevoegde waarde van die
structurele samenwerking. Op basis van die ontwikkelingen kan worden veronder-
steld dat het IGP-concept zal leiden tot een IGV-concept, waarbij Informatie-
gestuurde Veiligheid (IGV) garant staat voor een nog effectievere aanpak van de
veiligheidsproblematiek. 

Informatieproces IGP relevant voor informatie-inwinning bovenwereld
De twee pijlers binnen IGP zijn de oriëntatie op het informatie- en sturingsproces.
De algemene ambitie is het inwinnen van actuele en betrouwbare informatie op
van tevoren gestelde prioriteiten. Deze informatie dient vervolgens als input voor
resultaatgerichte sturing. 

Het sturingsproces gaat uit van beschreven verantwoordelijkheden. Vanuit deze
opbouw van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan worden bepaald
wie de sturing ter hand neemt, maar ook wie de volmacht heeft om een geplande
opdracht in te trekken en andere werkzaamheden uit te zetten. Door ieder stu-
ringsmoment te richten op het behalen van de beschreven resultaten wordt samen-
hang verkregen. Met andere woorden, elk sturingsmoment van een leidinggevende
moet uitgelegd kunnen worden als een besluit om een vastgesteld doel te behalen.
In de periodieke sturingsmomenten (overleg) op korps-, districts-, divisie-, bureau-
en teamniveau worden de genomen besluiten tegen het licht gehouden. 

Hier ligt ook de sturing op de informatie-inwinning in de bovenwereld. De
beslissing om in bepaalde branches te investeren, zal hier moeten worden geno-
men. Tevens zullen deze sturingsmomenten benut (moeten) worden om de rende-
menten uit de informatievergaring te beoordelen. Rendementsbepaling is in dit ver-
band op twee manieren mogelijk. Ten eerste in het operationele proces van
‘briefing-debriefing’. Ten tweede in een breder, tactisch verband binnen de struc-
tuur van stuur- en weegploegen en voortgangsrapportages. 

Een tweede uitgangspunt van het sturingsproces is dat de focus van de sturing
gericht is op de externe (veiligheids-)omgeving. De doelen die in de beleidsplanning
bepaald zijn, zijn richtinggevend voor de sturing die vanuit IGP ter hand wordt geno-
men. Dit gaat op voor ieder niveau in de organisatie waar beleidsdoelen en (opera-
tionele) sturing samenkomen. Het IGP-sturingsproces is dan ook geen vervanger van
de beleidscyclus, maar treedt pas in werking wanneer concrete doelstellingen zijn
vastgesteld waarop gestuurd moet gaan worden. Ook hier weer te beginnen met de
aanvulling van de informatiepositie op van tevoren gestelde doelen.

29
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Vaak is het districtsniveau de plaats waar concrete jaarplannen worden gemaakt
met het bevoegd gezag. In deze situatie krijgt de districtsleiding dan ook de cen-
trale rol in het IGP-proces. Waar nodig krijgt de korpsleiding extra ondersteuning
(van bijvoorbeeld bovenwereldrunners) in haar rol om besluiten te nemen of wor-
den districtsoverschrijdende activiteiten vastgesteld. Daarnaast zijn de leidingge-
venden op de onderdelen van het district verantwoordelijk voor het vertalen van de
genomen besluiten in concrete werkopdrachten en kunnen zij waar nodig met uit-
voeringsvoorstellen komen.

Om de besturing te laten werken, zal zij gevoed moeten worden met informa-
tie – informatie die voortkomt uit het informatieproces. Binnen het korps zal een
samenhangend stelsel van informatie-inwinning, -ontsluiting, -verificatie, -verede-
ling, -analyse en -verstrekking moeten bestaan om het keuzeproces optimaal te
kunnen bedienen. Het doel van het informatieproces is immers het verstrekken van
informatie om te sturen op lokaal, districtelijk, regionaal of zelfs nationaal niveau.
Hierbij kan het gaan om strategische, tactische of operationele keuzes. 

Hiermee zou het informatieproces de core business van de politiefunctie kun-
nen worden. Een ieder is namelijk vanuit de politietaak bezig informatie uit de
omgeving binnen de organisatie te brengen. Het op een juiste wijze met deze infor-
matie om kunnen gaan is daarmee van wezenlijk belang. In essentie komt infor-
matiesturing binnen IGP vanuit de drie niveaus neer op het volgende:
• het strategisch niveau is aan het monitoren;
• het tactisch niveau is aan het sturen;
• het operationeel niveau is daadwerkelijk bezig met het vergaren van infor-

matie. 

Afsluitende opmerkingen
De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen zijn vooral op de politie gericht.
Ook binnen de BOD’s heeft zich een (min of meer) vergelijkbaar proces afge-
speeld. Activiteiten voor de BOD’s met betrekking tot de middelzware tot zware
opsporing, zijn tegenwoordig gebaseerd op handhavingsarrangementen. Hiervoor
worden marktverkenningen en onderzoek uitgevoerd om de zogenaamde blinde
vlekken te kunnen identificeren. Het motto van 2007 is ‘van incident naar inzicht’;
men wordt met andere woorden niet gestuurd door de hectiek van de dag maar door
eigen inzicht. Binnen het handhavingsarrangement worden in overleg met de
hoofdofficier van justitie afspraken gemaakt voor de prioriteiten binnen de opspo-
ring. Themagericht werken gebeurt steeds meer en de verzamelde informatie wordt
richtinggevend bij het vaststellen van deze thema’s en prioritering. 

Tot slot willen we opmerken dat themagerichte informatie-inwinning het verzame-
len van ad-hocinformatie niet moet uitsluiten. Ad-hocinformatie kan uitermate
waardevol zijn en actiegerichte informatie opleveren. Het optreden en/of ingrijpen
op basis van deze informatie moet wat ons betreft mogelijk blijven. 

30
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2.5 Samenvattend
Het proces van informatie-inwinning in de bovenwereld kan algemeen starten met
een strategische afweging op welke branches of sectoren geïnvesteerd moet wor-
den. Daarna zal het proces een focus krijgen op organisatieniveau, met als uitein-
delijk doel te individualiseren en de aandacht te richten op de personen die zich
met dubieuze handelingen bezighouden.

Het proces van informatie-inwinning in de bovenwereld vormt een onderdeel
(subproces) van informatiegericht werken binnen de opsporing, bekend onder de
naam Informatiegestuurde Politie (IGP). Duidelijke sturing en de vaststelling van
doelen en verwachtingen zijn hierbij onmisbaar.

Lessen
• Informatie-inwinning in de bovenwereld krijgt tot op heden beperkte aan-

dacht. 
• Informatie-inwinning in specifieke branches is belangrijk voor de opspo-

ring.
• Ontwikkelingen in de IGP zijn relevant voor, en geven richting aan, infor-

matie-inwinning in de bovenwereld.
• Het structureel op peil houden van informatieposities in bepaalde branches

kan renderen in de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit.

31
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HOOFDSTUK 3 

Relevante sectoren in de bovenwereld

‘De Amsterdamse penoze en zijn aanhang maakt onvervreemdbaar deel uit
van de chique hoofdstedelijke biotoop. De advocaten, de Bekende
Nederlanders, de voetbalvrouwen, de miljonairs en de topcriminelen zitten
samen aan de dis bij Braakhekke, ze kopen hun scooter bij Andiamo in de
Van Baerlestraat, passen het maatkostuum bij Oger in de PC Hooft en schaf-
fen voor hun minnaressen sieraden aan bij Ligtenberg in dezelfde straat. De
namen veranderen, maar het mechanisme blijft hetzelfde. Zo was het, zo zal
het altijd zijn.’ (Lensink, 2006)

3.1 Definities onder- en bovenwereld

33

‘Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de bovenwereld de “normale”
wereld is, en dat de onderwereld de wereld van de criminelen is die zich daar
bevinden en die zich daar bezighouden met allerlei criminele activiteiten
[…] maar als je goed kijkt dan is dat flauwekul […] in de zwaar georgani-
seerde criminaliteit zijn er allerlei lieden die allerlei bedrijven hebben die
normaal functioneren, maar die tegelijkertijd gebruikt worden voor allerlei
criminele activiteiten […] ook in de bovenwereld kom je lieden tegen die
zich bijvoorbeeld niet aan bepaalde regelgeving storen en dus vervallen in
criminaliteit […] kijk maar naar het hele Ahold-schandaal […] Albert Heijn
is in principe een keurig net bedrijf […] de buitenkant lijkt in beide gevallen
anders dan wat er aan de binnenzijde plaatsvindt […] het grijpt van beide
kanten in elkaar over […] het is dus lastig om het heel scherp te definiëren
[…] het definiëren van onder- en bovenwereld heeft met methoden, technie-
ken, en het doel te maken […] ontduik je regelgeving of ga je in de regel cre-
atief om met wet- en regelgeving, dan spreek je van onderwereld en hou je
je aan de regelgeving dan heb je te maken met bovenwereld […] het laatste
is dan legaal […] en met welk oogmerk wordt iets gedaan […] geld willen
verdienen door middel van het ontduiken van bijvoorbeeld BTW is weer
onderwereld […] dus als er criminele elementen in het spel zijn, spreek je
van onderwereld.’

(Interview)
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Is het zinvol om onder- en bovenwereld te onderscheiden?
De begrippen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ roepen allerlei associaties op. Een
eerste reactie ten aanzien van deze werelden is (gechargeerd) dat de onderwereld
is verbonden met criminaliteit en het criminele circuit, en dat de bovenwereld de
bovenlaag van de samenleving betreft. Hiermee worden dan het bedrijfsleven en
de (semi-)overheid bedoeld – het betreft mensen die op een plek zitten waar ze
veelal invloed kunnen uitoefenen. 

Wanneer genuanceerder naar de begrippen wordt gekeken en gepoogd wordt een
definitie te geven van de onderwereld en de bovenwereld blijkt dat niet mee te val-
len. Illustratief is het citaat hiervoor uit één van de interviews. Het lastige in het
omschrijven van de begrippen, wordt veroorzaakt door het feit dat het geen uit-
sluitende en tegengestelde begrippen zijn. Sterker nog, de verwevenheid van de
onder- en bovenwereld is een feit dat door de Commissie-Van Traa al onmisken-
baar werd geconstateerd en door recente gebeurtenissen eens te meer werd beves-
tigd. Denk maar aan de liquidaties van vastgoedmagnaat Endstra en (voormalig)
advocaat Hingst in Amsterdam. Beiden waren werkzaam in branches die in eerste
instantie als bovenwereld worden gedefinieerd. De liquidaties vormen een duide-
lijke aanwijzing dat de zware georganiseerde misdaad uit de onderwereld (inmid-
dels) onverbrekelijk met de bovenwereld verbonden lijkt te zijn geraakt.

Naar aanleiding van het onderzoek dat de schrijvers van dit boek hebben uitge-
voerd, is gepoogd een definitie te formuleren. Op basis van de resultaten en
beschrijvingen uit literatuur en interviews kunnen we drie uitgangspunten nemen
om de onder- en bovenwereld te onderscheiden. Je kunt kijken naar:
a) het type delicten;
b) het type personen; of 
c) de maatschappelijke schade die wordt geleden. 

We lopen ze eens af.
Zijn het de delicttypen die deze werelden onderscheiden? Drugs, vuurwapens en
illegale goederenhandel in de onderwereld versus witwassen, fraude en corruptie
in de bovenwereld? Het voorbeeld van de liquidaties in het Amsterdamse toont aan
dat dit een onvoldoende onderscheidend criterium is. Het blijkt dat er steeds meer
samenhang tussen verschillende typen delicten bestaat. Opbrengsten uit criminele
activiteiten worden geïnvesteerd in legale ondernemingen. Zo investeerde bijvoor-
beeld Endstra in vliegveld Weeze, dat later bekend is geworden als luchthaven
Niederrhein, de huidige thuisbasis van Ryan Air. Andere voorbeelden: illegale
ondernemers die zich steeds vaker vestigen in de bovenwereld. Koppelbazen uit de
omgeving van Nijmegen die in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
actief waren, zijn inmiddels uitgegroeid tot legale en erkende ondernemingen. Eind
vorige eeuw konden sleutelfiguren in de branche van de speelautomaten door het
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investeren van ‘zwart’ geld in vastgoed uitgroeien tot respectabele ondernemers.
Maar ook de internationale horecaketen Van der Valk raakte in de jaren tachtig van
de vorige eeuw een aantal malen in opspraak vanwege dubieuze praktijken op
onder meer fiscaal gebied. Van der Valk trof een schikking met het OM om te voor-
komen dat er vervolging voor het misdrijf ‘deelneming aan een criminele organi-
satie’ zou volgen. Na deze commotie is de bedrijfsvoering drastisch gewijzigd en
is het nu een gerenommeerde hotel- en restaurantketen. Het bedrijf dankt zijn oor-
spronkelijke inbedding echter onder andere aan dubieuze praktijken op onder meer
fiscaal gebied. 

De genoemde voorbeelden illustreren een duidelijke verwevenheid tussen onder-
en bovenwereld. Voor het geven van een eenduidige definitie voldoet het onder-
scheiden van delicttypen niet. 

35

Opsporing dubieuze transacties met onroerend goed staat nog in 
kinderschoenen

DEN HAAG - Overheden en opsporingsdiensten doen veel te weinig om
fraude in de vastgoedsector tegen te gaan. Vooral het opsporen en bestrij-
den van dubieuze onroerendgoedtransacties, bijvoorbeeld om geld wit te
wassen, staat nog in de kinderschoenen. Dat constateren onderzoekers van
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de onderzoeksgroep Beke in hun
rapport Malafide activiteiten in de vastgoedsector. De studie werd uitge-
voerd in opdracht van het ministerie van Justitie […].

Volgens Ferwerda ontbreekt het bij politie en justitie veelal aan de experti-
se om dit soort transacties op te sporen. ‘Het gaat om zeer slimme con-
structies, geldstromen die via het buitenland verlopen. Er is veel kennis
voor nodig om het te zien, en zeker om het te bestrijden.’ De onderzoekers
spraken onder andere met taxateurs, makelaars en notarissen. Zij gaven aan
dat bedreiging en intimidatie in hun branche geregeld voor komt […].

Volgens de onderzoekers hangt fraude in de vastgoedsector vaak nauw
samen met andere vormen van (zware) criminaliteit. Zo wordt geld witge-
wassen met de handel in onroerend goed. Ook zijn er duidelijke relaties tus-
sen illegale onderverhuur en mensenhandel, en illegale arbeid en hennep-
teelt, aldus de onderzoekers […].

Het Parool, 10 maart 2007
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Is het dan het type personen in de zin van een bepaalde opleidingsachtergrond of
een bepaald milieu dat deze werelden onderscheidt? De werkloze midtwintiger met
strafbare feiten versus de hoog opgeleide carrièreman of -vrouw? Behalve dat dit
een riskante indeling is (je weet tenslotte nooit wat iemand allemaal op zijn kerf-
stok heeft), is geld de belangrijkste drijfveer voor het plegen van criminaliteit. We
weten dat in die zin iedereen (in bepaalde omstandigheden) in staat is grenzen te
overschrijden en criminaliteit te plegen. Ook beroepsbeoefenaren en bedrijven
gaan voor geldelijk gewin. Hierbij zijn integriteitskwesties aan de orde. Denk bij-
voorbeeld aan een ambtenaar die in ruil voor een huis op een toplocatie toch maar
een vergunning afgeeft, of een baggerbedrijf dat zwaarvervuilde grond op het land
gooit in plaats van afvoert. Klerks (2000) geeft aan dat uit tal van rechercheonder-
zoeken blijkt dat heel wat ondernemers, en soms zelfs lokale overheden, er niet
vies van zijn – wanneer de risico’s acceptabel zijn en de winstkansen aanzienlijk –
bewust met criminelen in zee te gaan en daarbij zelfs ook het initiatief tot contact
te nemen. In het boek Kreukbaar Nederland: van bouwput tot beerput geven
Dohmen en Verlaan (2003) een uitgebreide beschrijving van integriteitskwesties in
de politieke en bestuurlijke omgeving. Over integriteitsrisico’s schrijven zij bij-
voorbeeld: 

‘De bouwgerelateerde integriteitrisico’s zijn in kleinere gemeenten groter
voor politici omdat de verwevenheid tussen het dagelijks bestuur en de
samenleving groter is. Burgemeesters en (parttime) wethouders van kleine-
re of middelgrote gemeenten staan dichter bij de samenleving. Dat heeft
positieve punten – korte lijnen – maar zorgt ook voor een groter risico.
Bestuurders van die gemeenten zijn ook directer betrokken bij het verlenen
van individuele opdrachten, waardoor ze gemakkelijker in een belangen-
conflict terecht kunnen komen. In de grote steden of op rijksniveau zijn
(individuele) opdrachten gemandateerd aan ambtelijke circuits. Daar ligt
dan ook een groter integriteitrisico.’ (p. 355)

Hieruit blijkt dat ook het type persoon als uitgangspunt voor een definitie niet toe-
reikend is. 

Wellicht is het dan zinvol in te zetten op de ondervonden maatschappelijke scha-
de. Maar hoe meet je die maatschappelijke schade en in welke mate is er zicht op?
En betekent dit dat de hoogte voor de toegebrachte schade bepalend is voor het feit
of het onder- of bovenwereld betreft? Tot nu toe ligt in opsporingsland de priori-
teit op het aanpakken van zaken waar de burger ‘direct’ last van heeft (bijvoorbeeld
veelplegers die vele autoruiten inslaan) en veel minder op zaken waar mensen indi-
rect last van ondervinden (of lijken te ondervinden). Witwassen en fraude zijn hier
goede voorbeelden van. Hoewel er de laatste tijd meer aandacht lijkt te ontstaan
voor deze vormen van criminaliteit, heeft de daadwerkelijke aanpak ervan nog
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steeds een lage(re) prioriteit, terwijl de maatschappelijke schade enorm groot is.
Een ander voorbeeld van lage prioriteit en grote maatschappelijke schade is het ste-
len van containers met audiovisuele middelen in de haven van Rotterdam (‘ach die
paar containers’). Als de eigenaar van deze containers vervolgens besluit niet meer
naar Rotterdam maar naar Antwerpen te gaan, heeft dat maatschappelijk grote
impact voor de mensen die de vrachtwagens rijden (die verliezen hun baan), voor
het transportbedrijf (vrachtwagens worden minder ingezet) en ook voor de econo-
mie (een belangrijke buitenlandse partner exporteert naar de concurrerende haven
Antwerpen). Kortom, ook geleden maatschappelijke schade voldoet niet om tot
een goede definitie te komen. 

De maatschappelijke impact van ‘bovenwereldcriminaliteit’ wordt als aanzienlijk
beschouwd. Dr. Peter Klerks, lector aan de Politieacademie in Apeldoorn, en wit-
wasspecialist professor Cees Schaap stellen in een uitzending van Zembla in okto-
ber 2006 dat de Nederlandse economie in de gevarenzone zit omdat rijke crimine-
len te weinig te vrezen hebben van politie en justitie. Ze maken daardoor steeds
vaker de dienst uit. Schaap: ‘We brengen nu nauwelijks een krasje aan in de ver-
nislaag. De criminelen treffen we niet.’ Klerks noemt het een ongelijke strijd die
de politie verliest, terwijl goed financieel rechercheren zich meer dan terugver-
dient. ‘Als je maar vijf procent van die 18 miljard weet terug te vorderen, dan ben
je al spekkoper. Moet je eens kijken wat voor opsporingsapparaat je daarvoor kunt
optuigen.’

Het afdelingshoofd van de Nationale Recherche, Tom Driessen, wijst in het
politieblad Blauw (2006, nr. 17; p. 9) op de grote risico’s van de toenemende ver-
weving van onder- en bovenwereld: 

‘De groei van het criminele geld, in casu de drugswinsten, is inmiddels een
net zo grote maatschappelijke bedreiging als de drugs zelf. De grote crimi-
nele organisaties verwerven zich hiermee een plaats in de bovenwereld en
faciliteren er tevens weer nieuwe misdrijven mee…’

Hij vervolgt met: 

‘Het wordt langzamerhand ook onze verantwoordelijkheid om te weten
waar de zwakke plekken in de bovenwereld zich bevinden en te kijken hoe
we daar op criminele verweving kunnen anticiperen. Je kunt een bepaalde
branche onderzoeken op zwakke bedrijven.’

De prioritering binnen opsporingsland is momenteel enigszins aan het verschui-
ven. Daar waar voorheen de nadruk met name lag op de opsporing van de meer
‘traditionele criminele activiteiten’, komen er steeds meer signalen dat witwassen,
fraude, corruptie en milieucriminaliteit onderschatte problemen zijn. Gezien de
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enorme geldbedragen die hierin omgaan, wordt de noodzaak hier meer in te gaan
investeren steeds groter. Bij het OM is witwassen momenteel een speerpunt (prio-
riteit 5), en ook bij de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) krijgen financieel-
economische delicten nu prioriteit. 

Ondanks de verkenning van drie verschillende invalshoeken (type delict, type
mensen en schade) kunnen we geen duidelijke grens trekken tussen de onder- en
bovenwereld. Dit roept de vraag op of het überhaupt mogelijk is deze werelden van
elkaar te scheiden.

De schrijvers van dit boek kiezen ervoor zich niet te wagen aan een definitie
van onder- en bovenwereld, maar de nadruk te leggen op het proces waar het in
beide werelden om gaat: het proces van informatie-inwinning. Het zijn tenslotte de
informatie (over schade, branches, delicten en mensen), de sleutelposities en de
sleutelfiguren in bepaalde branches waarin opsporingsinstanties geïnteresseerd
zijn. Of deze informatie dan uit de zogenaamde onder- of bovenwereld afkomstig
is, doet niet direct ter zake. Wat wel ter zake doet, is wie die informatie gaan ver-
zamelen en wat er vervolgens mee gebeurt, maar daarover later meer.

Tot slot: in onze zoektocht naar definities hebben we wel een definitie van ‘acqui-
reren in de bovenwereld’ gevonden. Deze definitie wordt als uitgangspunt gebruikt
in het gezamenlijke plan van de BOD’s (2005):

‘Het acquireren binnen de bovenwereld is het benaderen van personen die
zich niet bevinden in de traditionele criminele omgeving, doch de beschik-
king hebben over een legitieme functionaliteit binnen het maatschappelijke
leven (in de breedste zin van het woord) en aangesproken worden op de
activiteiten die zij binnen die functionaliteit uitoefenen en/of over de infor-
matie die zij tijdens het uitoefenen van die functionaliteit verkrijgen.’

Verwevenheid
Kleemans e.a. (2002) en het KLPD (2004) beschrijven de verschillende raakvlakken
en interacties tussen criminele samenwerkingsverbanden en de wettige omgeving.
Hierbij komen zij tot de conclusie dat georganiseerde criminaliteit niet ondanks maar
dankzij de wettige omgeving (bovenwereld) bestaat. De steun van de wettige of lega-
le omgeving is soms noodzakelijk voor het maken van producten, en meestal ook
voor het afnemen van producten en diensten. Ook signaleren zij dat de wettige omge-
ving, bewust of onbewust, diensten verleent en kennis verschaft die belangrijk zijn
voor het functioneren van criminele samenwerkingsverbanden.

Het is logisch dat criminele samenwerkingsverbanden faciliteiten gebruiken
van bedrijven zonder dat deze bedrijven zich hiervan bewust zijn of hoeven te zijn.
Zo worden hotels of wegrestaurants gebruikt om overleg te plegen over criminele
transacties, worden transportbedrijven benut voor vervoer en worden banken inge-
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schakeld voor financiële transacties. Een dergelijk gebruik van de wettige omge-
ving is vanuit logistiek perspectief bezien onvermijdelijk. Maar het gebruik wijst
niet noodzakelijkerwijs op verwijtbare betrokkenheid. Het moge duidelijk zijn dat
dit boek zich richt op bedrijven en personen die wel op een verwijtbare wijze
betrokken zijn bij zaken.

3.2 Scannen van maatschappij en branches

‘Nederland leefde lang in de waan dat de overheid, op een enkel incident
na, onkreukbaar was. Het land koesterde de mooie (maar niet wetenschap-
pelijk verantwoorde) plek op de “corruptieranglijst” van Transparancy
International, tussen Scandinavische landen. Al vóór de bouwfraude-enquê-
te was die mythe doorgeprikt. Dat was immers de zoveelste enquête met
sjoemelende ambtenaren en incompetente bestuurders. De zoveelste affaire
ook. 
Overheden zijn kreukbaar, in meer of mindere mate. Hoe kreukbaar, hangt
af van de lokale situatie en van de kwaliteit van het bestuur en het ambte-
lijk management. [...] Twaalf jaar bouwfraude en corruptie overziende, is de
conclusie dat overheden over weinig zelfreinigend vermogen beschikken.’
(Dohmen & Verlaan, 2003: 356)

3.2.1 Scan van de maatschappij: waar gaan we ons op richten?
Stap één van het in het vorige hoofdstuk behandelde procesmodel richt zich op de
belangrijke vraag ‘Waar gaan we ons op richten?’. Om weloverwogen strategische
keuzes te maken, is het nodig een omgevingsonderzoek uit te voeren. Dat kan bij-
voorbeeld in de vorm van een criminaliteitsbeeldanalyse (CBA), uitgevoerd door
een strategisch criminaliteitsanalist, een dreigingsbeeldanalyse of een risico-inven-
tarisatie. 

Op dit strategische niveau gaat het om het in beeld brengen van processen en
ketens, nog niet direct gekoppeld aan bedrijven of personen. Door het inzichtelijk
maken van dergelijke processen en ketens wordt duidelijk hoe zaken in elkaar ste-
ken en welke partners betrokken zijn. Deze scan levert als het ware een netwerk-
kaart op van (relevante) sectoren. 

Uit ons onderzoek blijkt dat er met betrekking tot informatie-inwinning in de
bovenwereld (grote) verschillen zijn tussen de BOD’s en de politie. Ten eerste zijn
BOD’s sowieso op de bovenwereld gericht: voornamelijk met behulp van finan-
cieel rechercheren worden door hen onderzoeken in diverse branches uitgevoerd.
De politie richt zich daarentegen nog steeds in hoge mate op de onderwereld en
slechts in zeer beperkte mate op de bovenwereld. Tevens vindt de toepassing van
financieel rechercheren nog niet voldoende plaats. Ten tweede: bij de BOD’s is het
pragmatisch handhaven de kern. De opsporing is niet primair leidend, maar juist
de totale keten van handhaving leidt tot input voor de opsporing, om vervolgens
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‘opsporing op maat’ te leveren. Het gaat dan dus om zowel controle als opsporing.
De BOD’s, altijd gekoppeld aan een ministerie, werken landelijk c.q. bovenregio-
naal en voeren hun opsporingsonderzoek vaak uit vanuit hun eigen financieeleco-
nomisch vertrekpunt. In §5.4 wordt dit per BOD nader toegelicht. Bij de politie
staat de opsporing centraal: er is daardoor minder aandacht voor controle en finan-
cieeleconomische misdrijven. De politie werkt voornamelijk regiogebonden, al
verrichten de bovenregionale rechercheteams en de Nationale Recherche ook
(inter-)nationale fraudeonderzoeken. De genoemde verschillen benadrukken de
meerwaarde die een integrale aanpak van politie, BOD’s en bestuur kan hebben.

Om zicht te krijgen op potentieel interessante branches is het scannen op maat-
schappijniveau nodig. Het scannen van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie
tot criminaliteit en vervolgens het scannen van specifieke branches, zonder nog te
komen tot personen of bedrijven en organisaties, moet gezien worden als informa-
tieverzameling via open bronnen. Dit kan via het strafvorderlijk instrument van een
‘verkennend onderzoek’. Er wordt in dit stadium op generlei wijze gebruikge-
maakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het gaat om algemene informatie-
inwinning.

40

Strategische focus: voorbeelden

Als voorbeeld voor de keuze van branches kan de SIOD dienen. Naar aan-
leiding van een scan van de maatschappij binnen de context van de SIOD-
aandachtsvelden is deze dienst tot een selectie van zes branches gekomen:
1) internationaal transport, 2) tuinbouw en fruitteelt, 3) levensmiddelen, 4)
uitbuiting, 5) schoonmaak en 6) reïntegratie. Deze branches worden met
behulp van wetenschappelijke methoden gescand. De volgende stap is con-
cretisering: hierin wordt gekeken welke individuen en bedrijven daadwer-
kelijk strafrechtelijk moeten worden aangepakt. 

Ook bij de andere BOD’s gebeurt dit al. Jaarlijks worden door het
managementteam thema’s vastgesteld, in overleg met het FP. Het streven is
de keuze van thema’s in de toekomst te baseren op onderzoeksresultaten uit
de branche (informatiegestuurd), dus vanuit de vraag welk thema in een
bepaald jaar specifieke aandacht behoeft (bron: interview). Dit is een goede
illustratie van informatiegestuurd werken.

Een ander voorbeeld is het Nationaal Dreigingsbeeld II (2008-2012) van
het KLPD. Bij diverse deelonderzoeken daarvan wordt actief samengewerkt
tussen politie en BOD’s (onder andere tussen dNRI en AID en tussen dNRI
en VROM-IOD).
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Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en detectie is het leggen en bezoeken van
contacten in bepaalde branches het handigst. Behalve dat het (wellicht) ontsporin-
gen kan voorkomen, zijn eigen waarnemingen van een opsporingsambtenaar ster-
ker dan verhalen van anderen. In deze context is het van belang dat deze aandacht
primair vanuit een oriënterende invalshoek gebeurt. Ook zal het vaak ‘in het
geheim’ gebeuren. Zo kan het monitoren van de kunsthandel de nodige strafrech-
telijke onderzoeken genereren (bijvoorbeeld in de vorm van een witwasonder-
zoek), maar het zou ook moeten leiden tot beter zicht op in die branche werkzame
beroepsgroepen. Het informatieproces dient dan ook niet alleen gericht te zijn op
‘foute’ beroepsuitoefenaars, want zoals reeds gesteld gaat het om risicobeheersing
en detectie. Het doel van informatie-inwinning is uiteindelijk het verwerven van
informatieposities (zie ook de volgende paragraaf). Door het leggen van contact
moet een samenwerking tot stand worden gebracht, die ertoe zal leiden dat de
betreffende sector, in dit geval de kunsthandel, beter beschermd wordt tegen
invloeden vanuit de criminaliteit. Die sector zal nog steeds financieel interessant
zijn, maar de controlekans wordt vergroot en dus ook het risico op ontdekking van
dubieuze handelingen.

Controle draagt ook bij aan het zicht krijgen op de manier waarop vermogens
buiten het zicht van opsporingsinstanties worden gebracht. Het gaat daarbij om
reguliere contacten met banken en verzekeringsmaatschappijen, of met beroeps-
groepen als curatoren en accountants. Hoewel het omgaan met geheimhouders een
complicerende factor is, kunnen personen die in deze beroepsgroepen werkzaam
zijn wel als gesprekscontact of informant optreden. 

Uit interviews blijkt dat ook in de bankwereld afspraken met medewerkers
worden gemaakt. Optreden als informant mag volgens deze afspraken niet. Indien
medewerkers dit wel doen volgt ontslag. In een ons bekende situatie waarin een
medewerker het ontslag heeft aangevochten, bepaalde de rechter dat de bank de
medewerker onterecht heeft ontslagen en hiermee dus onjuist heeft gehandeld.

3.2.2 Kwetsbare branches
Vervolgens gaat het om de vraag welke branches interessant zijn voor een verken-
ning: in welke specifieke branches is het belangrijk een informatiepositie te ver-
werven? Op basis van ons onderzoek kunnen we een drietal aanknopingspunten
formuleren voor branches waarbinnen informatie-inwinning in de bovenwereld
een meerwaarde kan hebben:
1) branches waarin de waarde van ‘producten’ moeilijk objectief is vast te stel-

len; 
2) branches die criminele activiteiten (kunnen) faciliteren; 
3) branches waar informatie handelswaar is, zoals beleggingen, aanbestedin-

gen, subsidies, ICT, (en ook weer de) vastgoedsector.
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1 Branches waarin de waarde van ‘producten’
moeilijk objectief is vast te stellen

Denk hierbij aan vastgoed met in het verlengde hiervan bouw- en projectontwik-
kelaars en woningbouwverenigingen. Maar ook de handel in kunst, antiek, dieren,
sieraden, afval, voertuigen, het makelen van sporters, enzovoort. 

‘Risicovolle branches zijn die markten die onvolwassen en onvolgroeid
zijn, of waar veel tussenhandelaren bij betrokken zijn.’ (Interview)

Vooral die branches zijn interessant waarin 1) het gaat om moeilijk op geld waar-
deerbare zaken, zoals kunst, antiek, sieraden, artiesten, topsport en onroerend
goed, en 2) informatie van belang is, zoals binnen financiële instellingen, casino’s
of renbanen. Dergelijke branches kunnen ‘dubieuze figuren’ aantrekken die zich
ervoor lenen geld wit te wassen. 

In de vastgoedsector is bijvoorbeeld de veiling een cruciale plek: daar komen
onder meer de ‘foute types’. Op de Amsterdamse veiling van onroerend goed in de
Koepelkerk worden geëxecuteerde panden bij opbod of afslag geveild. Daar wordt
ook met ‘plokgeld’ gewerkt, een soort premie (strijkgeld) voor degene die als laat-
ste het bod heeft verhoogd.

Lensink (2006) geeft een omschrijving hoe dergelijke constructies kunnen die-
nen om het zwarte, criminele geld wit te wassen. 

‘Dus je moet zwart geld hebben. En wie hebben dat? Juist. De boeven. […]
Stel een pand staat te koop voor een miljoen. Dan biedt iemand negen ton,
waarvan 2 ton zwart. Voor de verkoper is dat interessant, want dat scheelt
enorm in de belastingen. Die twee ton onder de tafel leent de koper bij “ken-
nissen uit het milieu”. Vervolgens wordt het pand een paar jaar later ver-
kocht voor 1,3 miljoen: twee ton winst voor de koper en twee ton winst voor
de crimineel. “Zo is het gegaan. Ik weet dat, want ik zat erbij.”’ (Lensink
2006: 60)

2 Branches die criminele activiteiten (kunnen) faciliteren 
Voorbeelden hiervan zijn logistiek (transportsector, horeca), dienstverlening
(advocatuur, notarissen, financiële instellingen) en vergunningverstrekkers. Zij
kunnen zowel gewild en bewust als ongewild faciliterend zijn. Om zwart geld
terug de economie in te krijgen zijn slimme mensen uit de bovenwereld nodig die
de mogelijkheden kennen.

‘Mooie witwasplannen, maar ingewikkeld om uit te voeren. Het is immers
niet handig om met vijf miljoen Britse ponden in een tas naar een bank te
stappen en te zeggen: doet u mij een eiland. Om dergelijke bedragen in de
reguliere economie te pompen heb je slimme mensen nodig. Advocaten, fis-
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calisten, notarissen, zakenlieden. Zogenaamde facilitators. Alles met een
wit boord, een hongerige portemonnee en een flexibele moraal voldoet.’
(Lensink, 2006: 50)

43

‘Moszkowicz heeft band met onderwereld’

AMSTERDAM - Bram Moszkowicz, wellicht de meest bekende strafadvo-
caat van Nederland, heeft het kort geding dat hij tegen Quote-hoofdredac-
teur Jort Kelder had aangespannen op alle punten verloren. Dat is tot daar
aan toe. 

Rechter M. Poelmann meent echter dat Kelder redenen genoeg had om de
advocaat ‘maffiamaatje’ te noemen en te beweren dat hij te nauwe banden
heeft met de onderwereld. Het is voor het eerst dat een rechter zich hierover
uitspreekt. De journalist Kelder stond het vrij om deze misstand aan de
kaak te stellen. In een van de laatste passages van het elf pagina’s tellende
vonnis zet Poelmann uiteen waaruit het feitenmateriaal bestond waar
Kelder zich op baseerde.
[…]
Daarnaast zijn er verschillende aanwijzingen dat Moszkowicz ook met
Holleeder, vermeend topcrimineel, andere dan ‘puur zakelijke’ contacten
had. ‘Vast staat dat Moszkowicz Holleeder toestemming heeft gegeven om
zijn bankrekening op het kantooradres van Moszkowicz te stellen’, zo
noteert Poelmann. Verder wijst zij op een verklaring van een echtgenote
van een van de vermeende afpersingsslachtoffers van Holleeder, Rolf
Friedlaender. De vrouw zegt daarin dat Moszkowicz en Holleeder in een
hotel in Zuid-Frankrijk vriendschappelijk met elkaar omgingen, ‘in het
gezelschap van de kinderen’.

Endstra heeft, volgens Kelder, zelf tegen hem gezegd dat Moszkowicz en
Holleeder vrienden waren. Rechter Poelmann noemt het ‘opmerkelijk’ dat
de vrouw van Moszkowicz de vorige eigenaar was van de scooter van
Holleeder. ‘Al deze omstandigheden wijzen op een verhouding tussen
Moszkowicz en zijn cliënten Endstra en Holleeder, die verder gaat dan een
strikt zakelijke relatie’, aldus Poelmann in het vonnis.

De Stentor, 16 februari 2007
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In zowel het krantenartikel als het fragment van Lensink wordt verwezen naar de
‘facilitators’, de dienstverlenende ondersteuners van dubieuze of zelfs criminele
activiteiten. In dit voorbeeld betreft het een advocaat en een notaris. Mensen die
zich met criminele activiteiten bezighouden, hebben veelal facilitators nodig om de
illegale activiteiten om te buigen naar de legaliteit of van een façade van legaliteit
te voorzien. Uiteraard bieden alle sectoren waar met contant geld wordt gehandeld
de mogelijkheid crimineel geld wit te wassen. Ook branches en sectoren in het
bedrijfsleven, waar ogenschijnlijk alles goed gereguleerd is, kunnen beïnvloed
worden door criminele activiteiten, bijvoorbeeld wisselkantoren, casino’s, docu-
mentenverstrekkers, transporteurs, makelaars of financiële adviseurs. Facilitators
kregen tot voor kort weinig prioriteit in opsporingsonderzoeken van de politie, aan-
gezien zij in het traditionele denken laag in de hiërarchie van criminele organisa-
ties werden geplaatst. 

3 Branches waar informatie handelswaar is, zoals beleggingen, aanbestedin-
gen, subsidies, ICT en ook weer de vastgoedsector

In veel branches, waaronder de vastgoedbranche, is informatie handelswaar; hoe
meer je weet, des te meer je kunt. Dit kan informatie zijn over beschikbare panden,
maar ook kennis over ‘handige’ financiële constructies. Dergelijke kennis wordt
veelal opgedaan door onderlinge informatie-uitwisseling. Uit de interviews voor
dit onderzoek blijkt dat bepaalde beurzen daarvoor belangrijke places to be zijn;
voor de vastgoedbranche wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse vastgoedbeurs in Cannes
(Frankrijk) genoemd. Maar ook evenementen als (vecht)sportgala’s en voetbal (de
skyboxen) worden genoemd als plekken waar onder- en bovenwereld bij elkaar
komen.

Op de vraag welke branches interessant zijn, wordt in de interviews ook aange-
dragen dat het om het even is, aangezien illegale zaken in elke branche kunnen
gebeuren. Aanvullende informatie omtrent branches levert op dat de zorgsector,
onder andere door steeds verdergaande privatisering, ook een interessante branche
is om informatie te vergaren. Kortom, illegale zaken kunnen dus in elke branche
voorkomen, maar bepaalde branches zijn hier kwetsbaarder voor dan anderen. De
vastgoedsector wordt in deze context vaak genoemd. Verwikkelingen in en rond-
om deze sector, en de al dan niet laakbare betrokkenheid van enkele notarissen,
laten ons zien dat personen in de onroerendgoedsector al jarenlang relaties onder-
houden met het criminele circuit. Dit betekent niet dat de onroerendgoedsector per
definitie crimineel is, maar criminele organisaties en individuen met crimineel ver-
mogen investeren om bepaalde redenen (veelal geldelijk gewin) graag in deze sec-
tor. Het gaat daarbij lang niet alleen om witwassen, maar ook om te ‘genieten’ van
hun illegale vermogen.
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Branche-informatie
Het gebruikmaken van kennis uit bestaande legale netwerken in de bovenwereld
(zoals branche- en bedrijfstakorganisaties) is nuttig om de informatiestroom op
gang te krijgen (Öz, 2004). Zoals reeds genoemd, is veel van deze (algemene)
informatie beschikbaar. Benut kennis van brancheverenigingen of van bestuurders
en toezichthouders om inzichten in branches te verwerven. Resultaten van een vei-
ligheidsbeleidsanalyse zijn eveneens nuttig. Maar ook een gemeentelijke afdeling
bouw- en woningtoezicht kan en wil zeker enige kennis met een informatierecher-
cheur/acquisiteur delen. Op landelijk niveau is bij de departementen ook volop
informatie beschikbaar. Naast algemene kennis hebben zij ook specifieke kennis
omtrent risico’s, ‘trucs’, lucratieve constructies en eventuele mazen in de Neder-
landse wet- en regelgeving. Voor alle branches en sectoren is dergelijke informatie
beschikbaar.

3.3 Samenvattend
Centraal in dit hoofdstuk staat het proces van informatie-inwinning in relevante
sectoren. Relevante sectoren in de bovenwereld kunnen aan de hand van een
marktverkenning worden vastgesteld. De essentie van informatie-inwinning in de
bovenwereld is per branche of sector zicht te krijgen op de ‘trucs’ die mensen kun-
nen uithalen. Op basis hiervan kunnen ‘zwakke plekken’ in een specifieke branche
worden achterhaald, en op basis daarvan kunnen indicatoren worden opgesteld die
erop duiden of het gebruik van dubieuze constructies aan de orde is. Dit is de voor-
bereidende fase van de daadwerkelijke verwerving van informatieposities.

Lessen
• Onderscheid tussen boven- en onderwereld is niet direct zinvol.
• Het kernproces is informatie-inwinning. 
• Thema- en/of branchegericht werken is hierbij noodzakelijk.
• Centraal gaat het om het verwerven van informatieposities in de branche(s).
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HOOFDSTUK 4

Het verwerven van een informatiepositie

‘Potential informants can be found anywhere, wherever the recruiter has the
imagination to see an opportunity. […] Recruitment is about timing, vulne-
rability and communication. The process is fascinating and very human.’
(Roberts, 2005, p. 13)

4.1 Introductie
Het verwerven van informatieposities in relevante sectoren in de bovenwereld, het
bedrijfsleven en de (semi-)overheid heeft als doel de bestrijding c.q. het tegenhou-
den van criminaliteit, het inzichtelijk maken van de verwevenheid tussen onder- en
bovenwereld en het blootleggen van corrupt gedrag. Zoals in de vorige hoofdstuk-
ken is gebleken, kan het verwerven van informatieposities in de bovenwereld
zowel vanuit de tactische opsporing als vanuit de CIE-context gebeuren.

Wanneer een (strategische) keuze is bepaald voor bepaalde sectoren, start een
voorbereidende fase waarin het gaat om het in kaart brengen van sleutelposities
binnen een branche (§4.2). Dit kan via desk research, openbronnenonderzoek, het
bezoeken van bijeenkomsten en sociaal-netwerkanalyse. Creativiteit en het inves-
teren in diverse netwerken is hierbij van belang (§4.3). Mensen die sleutelposities
in een branche vervullen kunnen politie of BOD’s op verschillende wijzen infor-
matie verschaffen (§4.4). Tevens willen we nogmaals benadrukken dat het (ook)
van belang is de inmiddels opgebouwde kennis te benutten (uit bijvoorbeeld het
NDB, beleidsrapportages, CBA’s). Deze kennis is mede richtinggevend in de
keuze voor een bepaalde sector.

De informatie-inwinning staat of valt met het hebben van informatieposities in de
bovenwereld. Voor het opbouwen van een netwerk binnen een sector moet gedu-
rende een langere periode worden geïnvesteerd. In een interview werd hierover
gezegd: 

‘Het opdoen van kennis en inzicht kost tijd, maar veel meer tijd is gemoeid
met het opbouwen van een in- en extern netwerk. Indien er druk wordt uit-
geoefend om snel met resultaten te komen (boeven vangen) zal een project
snel afglijden naar het gericht zoeken naar verdachten en misdrijven. Als
het netwerk is opgebouwd, gaat er weer veel tijd overheen voordat het ook
de gewenste informatie zal gaan opleveren.’ (Interview)
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4.2 Op zoek naar informatieposities
Bij informatiebronnen maken we onderscheid tussen netwerkcontacten, gespreks-
contacten en informanten. Deze onderscheiden zich op basis van de frequentie van
het contact en of er al dan niet inschrijving in het CIE-register plaatsvindt. Een net-
werkcontact wordt gezien als een algemeen aanspreekpunt, een open bron die toe-
gang heeft tot een bepaalde branche. Dit betreft veelal een kortdurend of zelfs een-
malig contact. Een gesprekscontact is een incidenteel aanspreekpunt uit een
bepaalde sector. Het is een persoon die goed zicht heeft op trends en ontwikkelin-
gen in de branche, maar ook op zaken en personen in de betreffende sector. Een
informant geeft specifieke informatie en staat geregistreerd in het informantenre-
gister van de CIE (zie ook hoofdstuk 5).

4.2.1 Contacten in een branche
Wanneer op strategisch leidinggevend niveau thema’s en/of branches zijn vastge-
steld, moeten er – indien nog niet aanwezig – strategische informatieposities wor-
den opgebouwd. Hoe kun je een eerste zicht krijgen op een bepaalde branche c.q.
sector? Afhankelijk van het niveau waarop je wilt insteken, zijn er verschillende
keuzes. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is genoemd, vormen departementen een goede
insteek voor een verkenning. Daar zitten deskundigen die over algemene en speci-
fieke kennis beschikken, veelal van meerdere branches. Deze kennis is dus in prin-
cipe grotendeels via open bronnen te verkrijgen. Denk hierbij aan vaktijdschriften,
internet, branchebeschrijvingen van de Belastingdienst, en dergelijke. Vergeet ook
de specifieke brancheorganisaties niet, die de belangen van sectoren behartigen.
Naast belangenbehartiging is het integer houden van de branche een belangrijke
drijfveer voor brancheorganisaties. Het heeft dus een meerwaarde om contact te
hebben en te onderhouden met dergelijke organisaties, aangezien ze (meestal) een
zelfreinigend vermogen hebben om de branche integer te houden. Eerlijke concur-
rentie is hierbij een vereiste.
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Vaak heeft een branche meerdere brancheverenigingen die zich op specifieke sec-
toren richten. Voor de transportsector heb je bijvoorbeeld brancheverenigingen die
zich richten op de binnenvaart, de luchtvaart, het spoorvervoer, de scheepvaart en
het wegtransport. Binnen het wegtransport zijn er dan weer brancheverenigingen
die zich op specifieke doelgroepen richten, zoals Transport en Logistiek Nederland
(TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Europese Verladers Organisatie
(EVO). Elke sector kent zijn eigen verenigingen. Een vrijwel uitputtend overzicht
van ruim 10.000 verenigingen en stichtingen in Nederland is te vinden in
Pyttersen’s Almanak, ook wel de ‘journalistenbijbel’ genoemd. Deze jaarlijks ver-
schijnende almanak bestaat ook op cd-rom en is in iedere goede (korps)bibliotheek
te vinden. Ook andere adresboeken kunnen nuttige diensten bewijzen bij het loka-
liseren van aanspreekpunten voor bepaalde branches en sectoren: de openbronnen-
functionaris of de mediathecarissen van de mediatheek aan de Politieacademie
kunnen hierbij ondersteunen.

Gerenommeerde brancheorganisaties beschikken doorgaans over een goed
functionerend integriteitssysteem. Een respondent zegt hierover in een interview: 

‘Deze brancheorganisaties hebben veel informatie tot hun beschikking, en
de legale werkgevers spreken de dubieuze collegae aan als er wantoestan-
den binnen de branche zijn. Hier ligt dus veel informatie die voor ons inte-
ressant kan zijn.’

In elke specifieke sector zijn vervolgens mensen te vinden die een bedrijf hebben. Zij
kennen hun concurrenten en weten hoe processen verlopen. Zij kennen de ‘zwakke
broeders’, de trends en de ontwikkelingen. Via de (netwerken van een) branchever-
eniging en sectoren kunnen ook gesprekscontacten of (potentiële) informanten wor-
den gevonden. Door mensen aan te spreken op het belang van ‘zuiverheid van de
branche’ kunnen ze wellicht worden gemotiveerd om informatie te delen. 

Uit het Nationaal Dreigingsbeeld (2004) blijkt bijvoorbeeld dat de transport-
sector kwetsbaar is voor criminaliteit. Met name het wegtransport is interessant
voor criminelen, zowel qua transportmogelijkheden van dubieuze goederen als
voor georganiseerde ladingdiefstallen (waarbij diefstal en het doorverkopen van de
lading binnen een paar uur zijn geregeld). Sommige transportbedrijven die zich aan
de rand van faillissement bevinden, zullen dan ook sneller geneigd zijn zich hier-
voor te laten rekruteren.

4.2.2 Desk research via open bronnen
Voordat tot daadwerkelijke benadering wordt overgegaan, is er in het proces een
fase van voorbereiding, de preparatiefase. In deze preparatiefase speelt desk
research een grote rol. Dit onderzoek kan veel (algemene) informatie opleveren,
ook om een eerste inschatting te kunnen maken wie het best toegerust is om die
klus te klaren. Wie past er het best bij de potentiële informatiegever? 
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Zoals eerder vermeld kan informatie uit een CBA en het NDB hierin richting-
gevend zijn. Met gebruikmaking van de informatie op internet, uit jaarverslagen en
andere informatie uit vakbladen, kun je een organigram maken met daarin sleutel-
posities in een branche, sector of bedrijf. Op basis hiervan kan een inschatting wor-
den gemaakt wie mogelijk benaderd kan worden. Dit grasduinen kan veel achter-
grondinformatie opleveren: denk bijvoorbeeld aan een interview met een sleutelfi-
guur in een vakblad. Dit kan naast bedrijfsinformatie ook informatie opleveren
over privézaken of liefhebberijen van die persoon. Dergelijke informatie kan waar-
devol zijn wanneer het op het daadwerkelijk benaderen van deze persoon aankomt.
Ook zoeken op internet kan inzicht geven in het sport- of verenigingsleven waarin
een potentiële bron zich beweegt, zoals een bridge- of tennisclub. Deze vorm van
voorbereiding levert dan informatie op die later tijdens een gesprek bruikbaar kan
zijn. Netwerkinformatie over invloedrijke personen is voorts te vinden op de web-
site elite-research.org.

Tot op heden wordt te weinig informatie gehaald uit openbronnenonderzoek.
Ook Öz (2004) benadrukt dat er nog steeds te beperkt gebruik wordt gemaakt van
dit type informatie-inwinning. Naast internet en vakbladen zijn er ook andere rele-
vante open bronnen waaruit informatie kan worden vergaard. Denk aan kranten,
zoals het Financieele Dagblad en de Financiële Telegraaf (wie is er recent uit een
bedrijf vertrokken en naar de concurrent gestapt), forums, aankondigingen van
congressen met hun sprekers, enzovoort.

Eén van de invalshoeken is te speuren naar arbeidsgeschillen. Die geschillen
blijken vaak een goede basis voor verder contact en voor bruikbare informatie.
Publicaties in zakelijke katernen of vakbladen en zelfs de yellow press leveren
daarvoor goede informatie. Tussen de regels van zo’n bericht door kan vaak gele-
zen worden of er sprake was van een ‘zakelijk geschil’, niet zelden een eufemisme
voor ruzie. Ook is er veel te leren van de toezichthouders in Nederland, zoals de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), inspecties, de Onafhankelijke Post-
en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Stichting Autoriteit Financiële
Markten (AFM), enzovoort.

4.2.3 Bezoeken relevante plekken
Het doel van investeren in een branche en een specifieke persoon is (uiteindelijk) het
opbouwen van een vertrouwensband. Dat is niet iets wat van de ene op de andere dag
is gerealiseerd, en ook de ‘persoonlijke chemie’ speelt een belangrijke rol. Het
opbouwen van vertrouwen vergt dan ook veelal een lange(re)termijninvestering en
vergt een goede voorbereiding. Dit maakt het leggen van contact kansrijker.

Deze investering werkt goed in de ‘ongrijpbare’ branches, waar de waarde van
goederen of diensten niet objectief is vast te stellen. Netwerken en veel je gezicht
laten zien zijn dan belangrijk om uiteindelijk bij de relevante informatie te komen.
Eerst maar eens te weten komen wie wie is, wie wie kent en wie met wie veel con-
tacten en handel heeft. Kennen en gekend worden, dat is de crux. Laten zien dat je
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er bent, en ook zorgen dat die specifieke markt jou kent. De ontmoetingsplaatsen
zijn de beurzen, recepties, openingen, congressen, studiedagen, enzovoort. In elke
branche en sector vinden congressen en beurzen plaats, een aantal daarvan zijn
echt places to be. In dit kader wordt ook het golfterrein genoemd. De golfsport
speelt een belangrijke rol in de onderlinge contacten, ook tussen onder- en boven-
wereld. Dit was twintig jaar geleden nog ondenkbaar.

‘Er is daar een verschuiving opgetreden van de boven- naar de onderwereld.
De georganiseerde criminaliteit beschikt over steeds meer geld en wordt
dus aantrekkelijk voor legale bedrijven.’ (Interview) 

Een andere manier om potentiële gesprekscontacten te traceren, is het benaderen
via facilitators of ondersteunende dienstverleners. Als voorbeeld kan dienen het
oriënteren in de businessclub van een betaald-voetbalvereniging. Daar zitten veel
mensen uit de projectwereld en de advocatenwereld, maar ook uit de afval- en
milieubranche. Het gaat om het aanwezig zijn en het observeren. Samenwerkings-
verbanden tussen mensen kunnen ook ontstaan op basis van historische contacten:
contacten van vroeger, op straat, van school (schoolbank.nl), bij verenigingen, en
dergelijke. 

‘Veel criminele samenwerkingverbanden zijn ontstaan op straat. Topcrimi-
nelen werken maar al te vaak samen met kompanen die ze al kenden toen
ze nog kleine boefjes waren.’ (Lensink, 2006: 58)

4.2.4 Sociaal-netwerkanalyse
Een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de opsporing is dat er meer aandacht wordt
besteed aan sociaal-netwerkanalyse (SNA) (Van der Hulst, 2004; Heemskerk, 2007).
Dit gaat feitelijk over een analyse van waaruit de (sociale) verhoudingen in kaart
gebracht worden. SNA is een techniek om relaties tussen actoren (bijvoorbeeld per-
sonen, groepen, organisaties of landen) in kaart te brengen. Het gaat daarbij niet
alleen om de posities van individuele actoren (of dit nu een individu is of een groep),
maar om de onderlinge connecties en uitwisselingsrelaties tussen actoren en de struc-
tuur van het netwerk als geheel. Grondgedachte daarbij is dat sociale contacten en
structuren sterk bepalend zijn voor het succes van de actoren (i.c. de informant) in
dat netwerk. De sociale context biedt namelijk mogelijkheden en beperkingen, en
succesvolle actoren weten hun netwerk in de meest optimale zin in te richten en te
benutten om hun doelen te bereiken. Met behulp van SNA kunnen bijvoorbeeld
invloedrijke figuren, belangrijke knooppunten (de benadering vanuit de ‘nodale
oriëntatie’ van de RHC (2005)) en sterktes en zwaktes van (criminele) groepsver-
banden worden geanalyseerd. Het is daarmee bij uitstek een techniek die bruikbare
inzichten kan opleveren voor het evalueren van contacten tussen onder- en boven-
wereld, voor zover dat onderscheid überhaupt nog te maken is.
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Een analyse van de verdachte persoon of organisatie, maar vooral het netwerk
rondom de verdachte is van essentieel belang. De analyse moet uitwijzen welke
personen als (potentiële) informant kunnen worden benaderd en bij wie het
afbreukrisico het kleinst is. SNA wordt vanaf 2008 in het onderwijsprogramma van
de Politieacademie opgenomen.

4.2.5 Creativiteit
Een andere manier van aansluiting vinden bij de sector waarin je bent geïnteres-
seerd, is zoeken naar gewoonten en gebruiken in deze branche. Voor het vinden
van aansluiting is een behoorlijke dosis creativiteit een pre. Het betreft namelijk
veelal mensen met volle agenda’s bij wie tijd geld is. 

Lunchbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten, sociëteiten, ondernemersver-
enigingen, clubs, specifieke horecagelegenheden, congressen, sportevenementen,
feesten, recepties en plechtigheden zijn manieren om in contact te komen met men-
sen uit de bovenwereld en deze relaties op peil te houden. In de interviews komt
naar voren dat ook het geven van presentaties voor ondernemersverenigingen een
goede investering is. Je vertelt mensen dat ze melding kunnen maken van mis-
standen in hun sector en met wie ze daarover contact kunnen opnemen. ‘Deze pre-
sentaties werken altijd goed’, aldus een respondent. Een andere mogelijkheid om
mensen te attenderen op het melden van misstanden is het schrijven van een arti-
kel in een vakblad. Het voordeel van een bijeenkomst of een artikel in een vakblad
is dat je een relatief grote groep mensen bereikt.

4.3 Investeren in netwerken 
Investeren in relaties en netwerkcontacten is nuttig. Het creëren van aanspreek-
punten in verschillende branches en sectoren levert de opsporing (in)direct meer-
waarde op. Soms zal dit direct een resultaat opleveren, soms moet het gezien wor-
den als investering op de lange termijn. Het vergaren van informatie in de boven-
wereld kan vanuit twee motivaties gebeuren. Ten eerste vanuit de motivatie een
(goede) informatiepositie te creëren binnen een bepaalde branche. Het opbouwen
van netwerkcontacten in een branche is van belang, opdat als er iets aan de hand
is, je de weg kunt vinden en een ingang hebt binnen deze specifieke sector. Ten
tweede vanuit de motivatie om bewijs te vergaren. Er is dan gebleken dat er daad-
werkelijk wat aan de hand is, maar de betrokken personen (en organisaties) en de
feitelijke gedragingen10 moeten nog gereconstrueerd en bewezen worden. De Poot
e.a. (2004) definiëren de ‘waar rook is, is vuur’-zaken onder de noemer ‘opspo-
ringszaken’.11
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10 Gedragingen zijn de bestanddelen en elementen van de (mogelijke) strafbare feiten.
11 Naast opsporingszaken onderscheiden de auteurs zoekzaken, klip-en-klaarzaken en verificatiezaken.
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Dat deze ‘waar rook is, is vuur’-benadering om enig voorbehoud vraagt, blijkt
in het boek over Lucia de B. (Derksen, 2006) waar het rook-vuurinstinct (waar
rook is, moet vuur zijn!) als één van de fatale denkinstincten wordt opgevoerd.
Vooringenomenheid willen bevestigen, de confirmation bias (Bollen, 2006) en
‘tunnelvisie’ liggen dan op de loer. 

Breed investeren in het creëren van aanspreekpunten in de bovenwereld, ook onder
geheimhouders, is een nuttige tijdsbesteding.

‘Er werden in het verleden door de actieve “bovenwereldkoppels” heel veel
doelgroepen actief benaderd, zoals notarissen, makelaars, bezoekers van
een beurs, medewerkers van banken, enzovoort. Vaak werd begonnen met
de makelaars; die werden gewoon at random per gebied geselecteerd en
telefonisch benaderd om een afspraak te maken.’ (Interview)

Wanneer de algemene informatie-inwinningsfase voorbij is en er een netwerk of
netwerkcontact is opgebouwd, zal moeten worden vastgesteld welke informatie-
positie nodig is en welke potentiële gesprekscontacten en/of informanten benaderd
dienen te worden. In hoofdstuk 6 wordt expliciet ingegaan op het benaderingsplan
en het daadwerkelijk leggen van dit contact. Eerst worden in de volgende paragraaf
het profiel behandeld van een gesprekscontact of informant en mogelijke motieven
om informatie met politie of BOD te delen.

4.4 Gesprekscontacten en informanten

Profiel & motivatie
Een gesprekscontact of informant binnen financieeleconomische criminaliteit past
over het algemeen in een bepaald profiel, aldus Muller (2004). Zij beschrijft het
proces als volgt. Veelal vinden de strafbare feiten plaats in de organisatie- en trans-
actieomgeving. Financieeleconomische criminaliteit wordt in de legale context van
economische markten of bonafide en respectabele organisaties gepleegd. Als de
strafwaardigheid al erkend wordt, vindt deze erkenning veelal beroeps- en bedrijfs-
matig plaats.

Informatie over misstanden en criminaliteit in deze setting kan worden ver-
strekt door sleutelfiguren binnen de organisatie, zoals medewerkers van de finan-
ciële administratie. De context waarin de feiten gepleegd worden brengt met zich
mee dat bij ontdekking dat iemand als informant fungeert, ontslag een in te schat-
ten gevolg kan zijn. 

De normvervaging die mogelijk binnen de organisatie optreedt, zal een poten-
tiële informant niet aanspreken. Hij zal dus veelal handelen uit fatsoen, bezorgd-
heid of verontwaardiging over de misstanden die zich in zijn directe omgeving
voordoen. Respect en begrip voor zijn situatie en enig inzicht in zijn omgeving,
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waarbinnen de feiten worden gepleegd, zal voldoende beloning opleveren, moge-
lijk nog aangevuld met informatie van de zijde van de opsporingsambtenaar over
wat er met de verstrekte informatie zal worden gedaan. Ook uit de interviews blijkt
dat de motivatie om mee te werken vaak vanuit integriteit en/of (schuld)gevoel
voortkomt: dit handelen past toch niet bij de branche, de branche moet zuiver blij-
ven, het is nadelig als de branche slecht in de publiciteit komt, enzovoort. Dit kan
voor mensen een motivatie zijn om mee te werken en informatie te delen. 

In het algemeen zullen potentiële informanten weinig behoefte hebben om mee te
werken aan het verstrekken van informatie. Overredingskracht is dan van belang.
Het motief van een informant om (uiteindelijk) mee te werken, is belangrijk voor
de beoordeling of een informant als ‘betrouwbaar’ kan worden aangemerkt. 

‘“Instrumental, informational and affective strategies are the major methods
of recruiting and motivating informants.” They surmise that: “Informants
rarely give information freely or merely for financial reward.”’ (Dunnighan
and Norris, 1996:106)

Mogelijke motieven om mee te werken zijn:
• rechtvaardigheidsgevoel, het voldoen aan een soort burgerplicht;
• zuiver houden van de branche;
• uitschakelen van concurrentie;
• ‘iets te verliezen hebben’;
• wraak (ex-zakenpartners, ex-werknemers, ex-echtgenoten).

Soto (1998) noemt bovendien nog als motieven spanning en de verwachting van
een wederdienst in de toekomst. Het in de onderwereld veel genoemde motief van
tipgeld vormt in de bovenwereld nauwelijks een motief. Op het motief dat de
(potentiële) informant geeft, moet goed worden doorgevraagd. Men moet er reke-
ning mee houden, dat het motief dat de (potentiële) informant zegt te hebben, niet
het werkelijke of enige motief hoeft te zijn. Men moet daarom altijd scherp blijven
ten aanzien van gedrag van de (potentiële) informant . Dat geeft meer zicht op de
beweegredenen om informatie te geven. 

Er zijn overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen onder- en bovenwe-
reldinformanten. Overeenkomstig zijn bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en het
opstellen van een benaderingsplan. De verschillen zitten met name op het
gespreksniveau, de onbekendheid met de CIE en de deskundigheid van mensen op
een specifiek gebied. 

‘Een verschil met het traditionele runnen is dat mensen in de bovenwereld
veelal onbekend zijn met de CIE. Het kost dan ook heel veel energie uit te
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leggen wie je bent en hoe je werkt. [...] Over het algemeen zit men niet te
wachten op koetjes-en-kalfjesgesprekken, dus zo snel mogelijk to the point
komen.’ (Interview)

Naast onbekendheid met de CIE, is het bij runnen in de bovenwereld veelal las-
tig(er) de regie in eigen handen te houden. Dit komt veelal door het type informant
en de positie die deze persoon bekleedt– een positie waarin hij gewend is (snel)
resultaat te zien.

‘Informanten uit de bovenwereld zijn gewend leiding te geven en snel
beslissingen te nemen. Ze zijn ook oplossingsgericht. Wanneer ze informa-
tie geven, willen ze ook snel resultaat zien.’ (Interview)

Enigszins hieraan gerelateerd is de afscherming. Inschrijving in het informanten-
register garandeert in principe afscherming van de bron. De ervaring leert dat
(potentiële) informanten uit de bovenwereld sneller aan personen uit hun directe
omgeving vertellen dat ze contacten hebben met de CIE. Sommige (potentiële)
informanten realiseren zich, zeker in het begin van de samenwerking met de CIE,
niet welke gevaren het praten met de CIE met zich mee kan brengen. 

Een laatste aandachtspunt is dat de organisatie wel ingericht en ingesteld moet
zijn op het type informatie dat gesprekscontacten en informanten uit de bovenwe-
reld aandragen. Het zal veelal andersoortige informatie zijn dan men vanuit het
‘klassieke’ runnen gewend is. Denk bijvoorbeeld aan informatie over witwassen,
lastige fraudezaken en ingewikkelde vastgoedconstructies. Als deze informatie niet
kan worden weggezet en/of er wordt geen verdere actie ondernomen, dan voelt de
informant zich niet begrepen en/of gewaardeerd. Hierdoor zal de motivatie van de
informant om informatie te delen snel verminderen.

Geheimhouders
In het jaar 1999 bracht de Commissie Kalsbeek een rapport uit, zijnde een evalu-
atie van de opsporingsmethoden. Aandacht werd besteed aan de geheimhouders
die volgens de commissie niet als informant mogen werken. Als voorbeelden wer-
den medisch personeel en notarissen genoemd. Zij beschikken volgens de com-
missie wel vaak over relevante informatie, maar het kan gebeuren dat hun beroeps-
geheim hen ook zelf in gevaar brengt. 

In de interviews en vanuit de leescommissie van dit onderzoek wordt expliciet
gemeld dat geheimhouders, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wel als
informant mogen optreden en informatie kunnen delen met de CIE. Uit de inter-
views komt naar voren dat (ook) geheimhouders best bereid zijn informatie te
delen. 
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CIE
Zoals in figuur 1 in hoofdstuk 1 is aangegeven, kan informatie-inwinning in prin-
cipe zowel vanuit de tactische recherche als vanuit de CIE plaatsvinden. Wanneer
het echter om gevoelige en (makkelijk) herleidbare informatie gaat (die kan leiden
tot de identiteit van de informant), dan ligt het voor de hand dat de CIE zich hier-
mee bezighoudt. In het volgende hoofdstuk worden in het kort de specifieke taken
en bevoegdheden van de CIE op een rij gezet. Ook wordt ingegaan op de vraag of
het runnen van een bovenwereldinformant binnen de werkzaamheden past die wor-
den genoemd in artikel 4 van de CIE-regeling.

4.5 Samenvattend 
Wij maken onderscheid tussen netwerkcontacten, gesprekscontacten en informan-
ten als informatiebron. Zij onderscheiden zich op basis van de frequentie van het
contact en of inschrijving in het CIE-register plaatsvindt. Dit register garandeert in
principe afscherming van de bron. Het verwerven van een informatiepositie bete-
kent soms dat er aansluiting binnen een sector of branche gevonden moet worden.
Dat kost veelal tijd en het betaalt zich niet altijd direct uit. Het inwinnen van infor-
matie kan op verschillende niveaus, namelijk dat van sector, branche, bedrijf of
persoon. Het raadplegen van open bronnen kan veel informatie opleveren en dient
om de branche te leren kennen, sleutelfiguren te selecteren en daarna ter voorbe-
reiding op de gesprekken. Er zijn diverse motieven te onderscheiden van personen
om informatie aan een opsporingsdienst te geven. Afhankelijk van het motief zul-
len verwachtingen van de bron soms bijgesteld moeten worden.

Lessen
• Benut branche-informatie zo optimaal mogelijk.
• Maak (meer) gebruik van openbare bronnen.
• Investeer uitgebreid in het opbouwen van netwerken.
• Bovenwereldinformanten verschillen van klassieke onderwereldinforman-

ten in de zin dat ze onbekend zijn met de CIE.
• Ex-werknemers kunnen een nuttige bron van informatie zijn.
• Houd rekening met het motief van informatieverstrekking.
• Sociaal-netwerkanalyse kan een bruikbaar middel zijn om contacten en

posities binnen een netwerk in kaart te brengen.
• Geheimhouders mogen – onder bepaalde voorwaarden – als informant

optreden.
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HOOFDSTUK 5

Criminele Inlichtingeneenheid (CIE)

‘Een Criminele Inlichtingeneenheid (CIE), voorheen Criminele Inlich-
tingendienst (CID) genoemd, is in Nederland te vinden bij elk regionaal
politiekorps, maar ook bij de Dienst nationale recherche, de Koninklijke
Marechaussee, de rijksrecherche en de Bijzondere Opsporings Diensten.

De taak van de CIE is het verzamelen, registreren en analyseren van infor-
matie over strafbare feiten en verdachten. Als enige politieonderdeel mogen
zij daarbij gebruikmaken van informanten, te weten mensen die anoniem
informatie aan de politie verstrekken. Informatie van de CIE heeft daarom
in het strafproces geen bewijskracht, maar kan wel bijdragen aan een ver-
denking op grond waarvan een opsporingsonderzoek gestart mag worden.
De werkzaamheden van de CIE zijn aan strikte regels gebonden, onder
andere vastgelegd in de Wet politieregisters en de CIE-regeling.’
(Wikipedia)

5.1 Introductie CIE
De CIE van de politie en BOD’s is een aparte recherche-eenheid die zich bezig-
houdt met het inwinnen, veredelen en verstrekken van criminele opsporingsinfor-
matie (CIE-regeling, artikel 4). De CIE ondersteunt de onderzoeken van de tacti-
sche recherche met sturingsinformatie. Het inlichtingenwerk van de CIE kan
geschieden voordat een verdenking bestaat jegens een persoon en/of voordat het
redelijk vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, maar ook parallel aan
het voorbereidend onderzoek (132 Sv). Om deze informatie in te winnen, zoekt en
onderhoudt de CIE contact met informanten. 

Wat doet de CIE ?
Vanuit de ontstaansgeschiedenis heeft de CIE primair aandacht voor het ‘klassieke’
criminele milieu, waarbij drugs, vermogenscriminaliteit en wapens de belangrijkste
aandachtsgebieden vormen. Bij het onderzoek van de Commissie-Van Traa (1996)
werd al duidelijk dat er verwevenheid bestaat tussen de onder- en bovenwereld. Ook
onderzoeken van Kleemans, e.a. (2002) en het KLPD (2004) laten dit zien.

Criminaliteit is complexer geworden en de ‘klassieke’ omgeving van de CIE
verandert langzaam maar zeker. Het blijkt dat juist de personen die in de periferie
van het criminele netwerk actief zijn de essentiële schakels in de criminaliteit vor-
men. Wil de opsporing slagvaardig, effectief en efficiënt kunnen toeslaan dan is
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men in de toekomst, in tegenstelling tot het verleden, verplicht zich meer op deze
doelgroep te richten. Zoals eerder naar voren is gekomen, kan de onderwereld niet
zonder de bovenwereld bestaan en is inzicht in deze bovenwereld van essentieel
belang. Om een informatiepositie te verwerven, moet de CIE zich dus meer rich-
ten op (informanten in) de bovenwereld en dit meer gaan beschouwen als een
onderdeel van het proces van informatievergaring. 

Elke politieregio heeft een eigen CIE. Tot op heden zijn er geen (landelijke)
procedures ontwikkeld of afspraken gemaakt: a) hoe een informatiepositie te ver-
werven in de nu nog relatief onbekende bovenwereld en b) hoe verzamelde infor-
matie kan worden weggezet en/of gedeeld. Daar waar de CIE van de politie zich
tot nog toe vooral op regionale zaken richt, mag verwacht worden dat bij runnen
in de bovenwereld ook meer landelijke afstemming noodzakelijk zal zijn – zoals
de bijzondere opsporingsdiensten reeds doen.

De traditionele rol van de CIE
Artikel 132 Sv bepaalt dat onder het voorbereidend onderzoek moet worden ver-
staan het onderzoek dat aan de behandeling ter terechtzitting voorafgaat. Het voor-
bereidend onderzoek is uit te splitsen in: 
• het opsporingsonderzoek als bedoeld in artikel 132a Sv: het onderzoek

onder leiding van de officier van justitie naar aanleiding van een redelijk
vermoeden dat een strafbaar feit is begaan (…) met als doel het nemen van
strafvorderlijke beslissingen; 

• het gerechtelijk vooronderzoek als bepaald in artikel 181 e.v. Sv.; en 
• het strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO).

Traditioneel gezien heeft de CIE een signalerende, informerende en innoverende
rol in iedere fase van het opsporingsproces. Informanten worden in alle fasen van
het opsporingsproces ‘gerund’. 

Taken en werkzaamheden van de CIE
Ingevolge artikel 4 van de CIE-regeling verrichten CIE’s de volgende werkzaam-
heden:
• het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
• het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voor-

lopig register overeenkomstig de daartoe vastgestelde modelreglementen;
• bevordering van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtin-

gen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op grond van de
privacywetgeving;12
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12 NB: er is een nieuwe Wet politiegegevens in ontwikkeling, zie hiervoor ook hoofdstuk 7.
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• het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
– signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het misdrij-

ven betreft als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van de Wet
politieregisters;13

– periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
– het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daar-

toe vastgestelde modelreglementen;
– het vervullen van een ondersteunende rol bij het maken van keuzes

in het kader van de inzet van recherchecapaciteit.

5.2 Het CIE-informatieproces14

De door een CIE te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in de CIE-regeling.
Janssen (in Stapel & de Koning, 2002) leidt daar zes onderling verbonden taak-

velden van af:
1 definiëren van de informatiebehoefte;
2 verzamelen van informatie;
3 opslaan van informatie;
4 verstrekken van informatie;
5 verantwoorden ter zitting;
6 evalueren.

1 Definiëren van de informatiebehoefte
De CIE is een organisatie die primair het tactisch proces faciliteert. Kenmerkend
voor de CIE is dan ook dat zij informatie verzamelt op verzoek van afnemers.
Verzoekers om informatie zijn met name (korps)leiding, tactische recherche en
OM. Slechts die informatie wordt verzameld die voor de verzoekers van belang is.
Verzoeken om informatie hebben betrekking op een lopend onderzoek, een nog op
te starten onderzoek en/of te maken criminaliteitsbeeldanalyses. 

Voor wat betreft lopend of op te starten onderzoek beslist de CIE-chef over het
inzetten van de CIE en de wijze waarop de gevraagde informatie zal worden ver-
zameld. Hij overlegt hierover met zowel de recherchechef als de CIE-ovj.
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13 Artikel 1, eerste lid, onder l, van de Wet politieregisters stelt: 
‘Het register zware criminaliteit: een politieregister dat is aangelegd met het oog op de uitvoering
van de politietaak, voor zover het betreft: 1) misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering, die in georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en
gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in het georganiseerd verband worden
beraamd of gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of 2) misdrijven waarop
naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld; 3) bij alge-
mene maatregel van bestuur te omschrijven misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering, die gezien hun aard of de samenhang met andere door betrokke-
ne begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.’

14 Tekst uit deze paragraaf is gebaseerd op Janssen (2002).
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2 Verzamelen van informatie
De CIE verzamelt informatie door het runnen van informanten en door gebruik te
maken van de overige informatiebronnen die haar ter beschikking staan. Het stel-
selmatig informatie inwinnen (SI) door informanten kan slechts plaatsvinden op
grond van een bevel (art. 126v SV) en onder het gezag van de zaaksofficier van
justitie. In de praktijk wordt door de CIE geen gebruik gemaakt van deze moge-
lijkheid. Het feitelijk runnen van informanten geschiedt onder aansturing van de
CIE-chef door CIE-rechercheurs. Daarnaast verzamelt de CIE gegevens door
onder meer gebruik te maken van de diensten van andere CIE’s, de NCIE, het bij-
lopen van een opsporingsonderzoek, de rest- en bij-informatie uit deze onderzoe-
ken en het raadplegen van open en gesloten bronnen. 

Het proces van informatieverzameling heeft zowel een kwantitatieve als een
kwalitatieve component. Naast het verzamelen van zo veel mogelijk informatie
worden ook zinvolle verbanden gelegd binnen datgene wat verzameld is. Dit ten-
einde optimaal te kunnen voldoen aan de door de verzoeker gestelde vragen. De
uitvoering van alle werkzaamheden door de CIE vindt plaats onder het gezag van
het OM. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de artikelen 13 van de Politiewet 1993 en
148 van het Wetboek van Strafvordering. De door de betrokken officier van justi-
tie aangegeven kaders met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden als-
mede de door hem gegeven aanwijzingen zullen dan ook steeds moeten worden
opgevolgd.

3 Opslaan van informatie
CIE’s onderhouden contacten met informanten. Deze kunnen gegevens aanleveren
die in aanmerking komen voor registratie in de bijzondere politieregisters of in een
ander politieregister, dat is aangelegd voor de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde (bijvoorbeeld een tijdelijk register voor een bepaald geval). Onder bij-
zondere politieregisters worden verstaan het register zware criminaliteit, het voor-
lopig register en de tijdelijke registers.

De CIE is naast het inwinnen van informatie via informanten ook belast met de
informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak.

Rechtmatig verkregen gegevens afkomstig van informanten, open bronnen of
tijdelijke registers (met informatie uit lopende en afgesloten onderzoeken) kunnen
in de CIE-registers (het register zware criminaliteit en het voorlopig register) wor-
den opgenomen. 

4 Verstrekken van informatie 
De CIE-chef is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie door de CIE.
De CIE-ovj heeft de eindverantwoordelijkheid. Daarbij moet onderscheid gemaakt
worden tussen het verstrekken van informatie binnen de CIE-structuur en het ver-
strekken van informatie door de CIE aan overige verzoekers om informatie.

Verstrekking van informatie binnen de CIE-structuur heeft primair tot doel het
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delen van informatie en vindt zowel gevraagd als ongevraagd plaats. Hiertoe wordt
het zogeheten Zwacri-informatieformulier gebruikt. Dit formulier mag nimmer bij
het proces-verbaal worden gevoegd. Verstrekkingen naar overige verzoekers om
informatie vindt plaats door middel van een proces-verbaal, opgemaakt en onder-
tekend door de CIE-chef.

5 Verantwoorden ter zitting
Wetgeving en jurisprudentie verplichten dat wat ter opsporing is verricht in een
proces-verbaal wordt vastgelegd. Dit houdt in dat de chef en/of runners en/of CIE-
ovj kunnen worden gehoord over de door hen opgemaakte processen-verbaal c.q.
genomen verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor wat betreft de gehanteerde
bevoegdheden en/of methodieken en de wijze waarop daar invulling aan is gege-
ven. Informatie over de algemene CIE-werkwijze wordt wel gegeven, specifieke
informatie toegepast op de zaak niet. In toenemende mate worden echter ook CIE-
rechercheurs (runners) ter zitting gehoord. Zij verklaren over datgene waarvan zij
direct wetenschap hebben, eventueel in de hoedanigheid van beperkt-anonieme
getuige.

6 Evalueren
Het taakveld evaluatie omvat zowel een formatieve als een summatieve component.
Formatieve evaluatie houdt in dat gedurende het werkproces elke genomen stap
wordt beoordeeld op zijn effecten, zodat indien nodig tijdig bijstelling kan plaats-
vinden. Zo moet met regelmaat beoordeeld worden of de verzamelde informatie wel
de informatie is waar de verzoeker behoefte aan heeft, hetgeen noopt tot een frequent
contact tussen CIE en bijvoorbeeld het tactisch team. Eveneens dient de CIE voort-
durend alert te zijn op de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de infor-
mant, zijn informatie en de kwaliteit van de door hem verstrekte informatie.

De summatieve evaluatie is een evaluatie achteraf. Het achteraf met alle
betrokkenen evalueren van de inhoud en het verloop van een zaak kan onder
omstandigheden leiden tot een nieuwe informatiebehoefte, nieuw opsporingson-
derzoek en betere samenwerking.

Daarnaast evalueert de CIE ook het eigen werkproces. Daarbij komt onder
meer aan de orde aan wie informatie is verstrekt, welke informatie is verstrekt, op
welk moment ze is verstrekt en wat ermee is gedaan.

Regelgeving
Begin jaren tachtig werd een eerste landelijke regeling gepresenteerd, die zich ver-
der heeft ontwikkeld tot één van de juridische pijlers onder de CIE: de Regeling
Criminele Inlichtingeneenheden (de CIE-regeling), een besluit van de ministers
van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie. De laatste versie is van 1 november
2000. Deze regeling is opgenomen in bijlage 3.

Verder zijn als juridische basis te beschouwen de artikelen 2 en 13 van de

61

bw.NPA21  17-07-2007  21:07  Pagina 61



Politiewet, die kort samengevat bepalen dat de politie in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag – in strafzaken is dat de officier van justitie – zorgt voor de daad-
werkelijke handhaving van de rechtsorde, wat dient te geschieden in overeenstem-
ming met de geldende rechtsregels.

5.3 Past runnen in de bovenwereld in de huidige CIE-regelgeving?
Een belangrijke vraag is waar de CIE zich op moet richten. Tot nu toe is de CIE
voornamelijk gericht op georganiseerde criminaliteit en niet of nauwelijks op orga-
nisatiecriminaliteit. 

‘Organisatiecriminaliteit is het strafbaar gedrag dat plaatsvindt binnen de
context van een wettige organisatie, waarbij de dader kenmerken of hulp-
bronnen van de organisatie benut zonder zelf het primaire slachtoffer ervan
te zijn. […] Misdrijven die individueel of groepsgewijs door leden van een
gerespecteerde en bonafide organisatie worden gepleegd binnen het kader
van de uitoefening van organisatorische taken.’ (Van de Bunt, 1992)

De CIE krijgt met name informatie uit het traditionele klassieke criminele milieu.
Het is nog maar de vraag of het niveau van de CIE-medewerkers aansluit bij het
gewenste niveau om de complexe problematiek van de organisatiecriminaliteit hel-
der te maken (zie ook hoofdstuk 8). Verder is het voor de CIE moeilijk te bepalen
welke personen hen in de bovenwereld van relevante informatie kunnen voorzien
en op welke wijze deze personen benaderd kunnen worden. Öz (2004) stelt dat
innovaties binnen het CIE-inlichtingenproces nauwelijks aanwezig zijn en het
gebruik van informatie uit open bronnen op ad-hocbasis wordt toegepast, terwijl
daar juist kansen liggen. Verder stelt hij dat er ook kansen zijn op het gebied van
het onderkennen van organisatiecriminaliteit, aangezien dit ontstaat door de dis-
crepanties tussen de bestaande en de gewenste situatie. Deze discrepantie zou een
signaal voor de CIE moeten zijn. Bekend is dat criminele samenwerkingsverban-
den op zo’n discrepantie inspelen, aldus Öz. Hij komt tot de conclusie dat organi-
satiecriminaliteit voor de CIE een redelijk onbekend terrein is en pleit ervoor dat
binnen de CIE’s overgegaan moet worden tot de werving van bovenwereldinfor-
manten, dit vanwege de toenemende betrokkenheid van de bovenwereld bij (geor-
ganiseerde) misdaad (middels brokers en facilitators) en de organisatiecriminali-
teit. De traditionele informatieposities van de CIE’s zijn te beperkt om zicht te krij-
gen op de verstrengeling van onder- en bovenwereld. Het probleem is waar men de
juiste informatieposities binnen de bovenwereld kan vinden. De scheidslijnen tus-
sen het bedrijfsleven, de (lokale) politiek, het openbaar bestuur en de onderwereld
worden diffuus. 

Terugkomend op de titel van deze paragraaf of het runnen van informanten uit de
bovenwereld past in de huidige CIE-regelgeving, luidt het antwoord bevestigend.
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Binnen de huidige regelgeving zou het goed mogelijk zijn vanuit de CIE infor-
manten te runnen in de bovenwereld, mits er voldoende competenties bij runners
aanwezig zijn. In hoofdstuk 8 wordt hier nog uitgebreid op teruggekomen. Maar in
principe is de werkwijze qua informatieverzameling vergelijkbaar met het ‘klas-
sieke’ CIE-informantenwerk.

‘Runnen in de bovenwereld past perfect in de huidige CIE-regeling. Alleen
de menselijke invulling vergt enige aanpassing, die moet gericht zijn op de
markt en de klant. Wat mij betreft is er geen nieuwe (aangepaste) regeling
nodig.’ (Interview)

5.4 BOD’s en CIE
De BOD’s beschikken bij de uitoefening van hun opsporingstaak onverkort over
de opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast
beschikken zij vaak over afwijkende of aanvullende opsporingsbevoegdheden op
grond van bijvoorbeeld de Wet economische delicten (WED). Indien de betreffen-
de ambtenaren tevens met toezichthoudende taken zijn belast, beschikken zij ook
over (doorgaans wettelijk vastgelegde) toezichthoudende bevoegdheden. Het ligt
in de bedoeling in 2007 te bezien of de aan sommige diensten toekomende ruime
algemene opsporingsbevoegdheid – die bij veel diensten in de praktijk vooral van
belang is met het oog op oplichting, deelneming aan een criminele organisatie, ver-
duistering en valsheid in geschrifte – bijstelling behoeft. De bijzondere opspo-
ringsdiensten hebben elk een landelijke taak en werken onder beheersverantwoor-
delijkheid van een minister. Zij ontlenen hun taak aan bijzondere wetten. 

De primaire beleidstaak van de instelling of instantie geeft tevens richting aan de
opsporing. 
• Voor de FIOD-ECD is dat het ministerie van Financiën. Dit betekent dat het

optreden een fiscaal belang vergt; de economische impact van gedragingen
speelt een rol bij de beoordeling of moet worden opgetreden. 

• Voor de VROM-IOD is dat het ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer; de speerpunten liggen tevens op deze
gebieden.

• Ook de Algemene Inspectiedienst AID-DO van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eigen prioriteiten: voedsel en
veiligheid, EG-fraude, landbouw, milieu en visserij.

• De opsporing in het kader van de sociale wetgeving gebeurt onder verant-
woordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
hiervoor is de SIOD verantwoordelijk.

Het gezag over de opsporing door bijzondere opsporingsdiensten berust ingevolge
artikel 148 Sv bij het Functioneel Parket (FP) van het OM, dat speciale fraude- en
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milieuofficieren heeft aangesteld. Met het afsluiten van deze handhavingsarrange-
menten is de samenwerking tussen het OM en BOD’s vergemakkelijkt en worden
activiteiten beter op elkaar afgestemd. Er zijn wederzijdse afspraken opgenomen
over aantal, soort en kwaliteit van de zaken die de BOD’s bij het OM aanleveren
en de capaciteit die daarvoor beschikbaar is. Ook zijn hierbij afspraken gemaakt
over gezamenlijke expertisevorming en opleiding. Het vastleggen van dergelijke
afspraken in een handhavingsarrangement maakt de wederzijdse taken, verant-
woordelijkheden en mogelijkheden transparanter. Dat komt uiteindelijk ten goede
aan de effectiviteit en de efficiëntie van de opsporing en vervolging.

Afsluitend een krantenbericht van het asbestschip Otapan. Dit bericht laat zien
dat (ook) investeren in de afvalwereld noodzakelijk is.

64

Schone Otapan moet uiterlijk 1 juli weg zijn

Uiterlijk 1 juli moet het gesaneerde asbestschip Otapan het ruime sop kie-
zen. De nieuwe Turkse eigenaar mag dan doen met het schip wat hij wil,
laat het ministerie van VROM weten.

De werkzaamheden aan de gammele schuit, die sinds vrijdagavond ligt
afgemeerd bij de firma Balck aan Pier 2 in de Waalhaven, zijn zaterdag
begonnen. Op 1 juni moet het werk klaar zijn.
Mogelijk wordt de Otapan, zoals aanvankelijk gepland, in Turkije ontman-
teld. Eerder deze maand vaardigde de Turkse overheid een importverbod
uit op het schip, al zat er geen gram asbest meer in. Maar van dat verbod is
geen sprake meer, aldus VROM.
Volgens de Charloisse deelraadsvoorzittter Dick Lockhorst heeft Turkije
moeten terugkomen op een importverbod op dergelijke schepen omdat
Turkse sloopwerven anders massaal failliet zouden gaan.

De deelraadsvoorzitter ontkent geruchten dat er na de Otapan nog meer
asbesthoudende schepen zullen worden gesaneerd in de Waalhaven.
‘Nederland is een heel duur land voor dit werk. Iedere werf kan dit doen.’
De gesaneerde Otapan is straks een vermogen waard vanwege de hoge
staalprijzen. Het ministerie van VROM zal nog wel proberen de kosten
voor de asbestsanering, geraamd op circa 3,5 miljoen euro, te verhalen op
de eigenaar.

(AD/Rotterdams Dagblad, 25 februari 2007)
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5.5 Samenvattend
De taak van de CIE is het verzamelen, verifiëren, registreren, verstrekken en ana-
lyseren van informatie over strafbare feiten en verdachten. Voor het verzamelen
van informatie maken ze (ook) gebruik van het runnen van informanten. Runnen
in de bovenwereld past in het huidige (juridische) kader.

Lessen
• Qua procedures en regelgeving is runnen in onder- en bovenwereld verge-

lijkbaar.
• Runnen in de bovenwereld past (ook) in het wettelijk juridische kader van

de CIE.
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HOOFDSTUK 6

Contacten maken, onderhouden en afbouwen

‘Strategic informants will only remain strategic as long as they can be moti-
vated and contracted. Once you gain access to strategic informants they are
like the grit that forms the pearls. Nurture them, flatter them, prepare them,
train them, make your demands skilfully and carefully and take your
rewards humbly – because for whatever reason, they are giving this to you
– and never trust them.’ (Roberts, 2005, p. 21)

6.1 Introductie
Wanneer door middel van informatie-inwinning zicht is gekregen op interessante
gesprekspartners en (potentiële) informanten is het benaderen van contacten de
volgende stap. Indien afscherming van een bron nodig is, wordt dit vanuit de CIE
gedaan. Aangezien er binnen de CIE bepaalde procedures zijn, komen deze in dit
hoofdstuk specifiek aan bod. In de CIE-basiscursus die CIE-runners bij de
Politieacademie volgen, komen de basisbeginselen voor het runnen van informan-
ten aan bod. Op diverse fronten is er overlap tussen het runnen van informanten in
de onder- en bovenwereld, maar er zijn ook expliciete verschillen te noemen. In dit
hoofdstuk worden basisbeginselen specifiek naar het runnen in de bovenwereld
vertaald en komen genoemde verschillen aan de orde. Ingegaan wordt op de soor-
ten informanten en gesprekken (§5.2) en het leggen (§6.3), onderhouden (§6.4) en
afbouwen (§6.4) van contacten.

Met betrekking tot een informant kan het CIE-proces worden weergegeven als in
figuur 4.15

67

––––––

15 Dit schema is een samenvatting van een schema dat Öz (2004) presenteert.
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Figuur 4: CIE-proces ten aanzien van een informant
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M.b.t. de informant ziet het CIE-proces er als volgt uit: 

1. Welke informatiepositie is noodzakelijk?

Wie komt voor benadering in aanmerking?

Benaderingsplan 

Geworven informant Zelfmelder 

Intake 

Voorlopige inschrijving

Geen vervolggesprek Vervolggesprekken 

Einde contact 

Uitschrijven 

Overgenomen informant 

Overdracht 

Definitieve inschrijving

Afbouwen 

Overdracht 

Ja

Nee 

2.

3.

B.

4.

5.

8.

9.

6.

7.

A.

M.b.t. de informatie ziet het CIE-proces er als volgt uit: 

Gesprek informant 

Bruto verslag

Veredelen informatie 

Zwacri-rapportage

Proces-verbaal 

Verstrekking Zwacri-rapportage andere CIE Inlichtingenproces 

Tactische opsporing 
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De bij 1 en 2 genoemde facetten zijn reeds in hoofdstuk 4 aan de orde geweest; op
de processtappen 3 tot en met 9 wordt in de hoofdstukken 6 en 7 ingegaan. 

6.2 Soorten informanten en gesprekken
Binnen de CIE wordt een onderscheid gemaakt tussen een gesprekscontact/poten-
tiële informant die zichzelf aanbiedt, de zogenaamde zelfmelder (A in figuur 4), en
een gesprekscontact/potentiële informant die door de CIE wordt benaderd (B in
figuur 4). Dit wordt in CIE jargon ‘koud aanlopen’ of ‘koud aanhoeken’ genoemd.

A Een gesprekscontact/potentiële informant biedt zich aan
Een zelfmelder geeft (meestal telefonisch) aan dat er iets dubieus gebeurt of staat
te gebeuren. Een telefonische melding omtrent misstanden kan op verschillende
plaatsen binnenkomen. Zo kan er melding worden gedaan bij een lokale CIE, bij
de Belastingdienst, bij de SIOD-meldlijn of bij andere kliklijnen. Samenwerking
tussen de rijksrecherche en AIVD heeft (recent) geleid tot een ‘meldpunt integri-
teit ambtenaren’. Hier kunnen ambtenaren melding maken van integriteitschending
door collega’s. 

Een andere meldmogelijkheid voor (ernstige) misdrijven loopt via Meld Misdaad
Anoniem (Meldpunt M). Dergelijke meldingen leiden vaak niet tot een informant,
aangezien ze anoniem worden gedaan, maar ze kunnen wel input leveren of rich-
ting geven aan het benaderen van potentiële informanten.

‘De benadering van bovenwereldinformanten vindt op een andere wijze
plaats dan de benadering van traditionele informanten. Het initiatief komt
veelal vanuit de politie en niet uit henzelf, terwijl traditionele informanten
in veel gevallen juist zelf contact zoeken met de politie.’ (Interview)

69

De SIOD-meldlijn

Om criminele informatie uit de bovenwereld tot de opsporing te krijgen,
kan er bij de SIOD melding worden gedaan bij een meldlijn. Deze meldlijn
wordt in het netwerk bekendgemaakt, waarbij de noodzaak aangegeven
wordt dat het melden van sociale verzekeringsfraude een win-winsituatie
voor de melder oplevert, immers door de gerichte opsporing neemt de
oneerlijke concurrentie af. De laagdrempeligheid om een melding te doen
is een pre. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer de toegang tot het
melden van strafbare feiten lager wordt, de meldingsbereidheid toeneemt.
Uiteindelijk is het, nadat de melding op inhoud getoetst is, de bedoeling met
de melder in contact te komen.(Öz, 2004)
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B Een gesprekscontact/potentiële informant wordt door de CIE benaderd
De tactische recherche (of andere bevoegde, politiële of justitiële dienst) formuleert
een informatiebehoefte en legt deze vraag bij de CIE neer. Deze behoefte kan varië-
ren van het vaststellen of er bijvoorbeeld binnen een regio zware/georganiseerde
milieucriminaliteit aanwezig is (= marktverkenning) tot een gericht informatieon-
derzoek op CIE-subjecten. Het gaat dan om het verwerven van een informatieposi-
tie aangaande een specifiek tactisch onderzoek. Afhankelijk van de vraag en doel-
stelling van de ‘opdrachtgever’ kan de inzet ‘breed of juist heel concreet’ zijn.

Om potentiële informanten uit de bovenwereld te vinden, moeten er meestal
vanuit politie en BOD’s initiatieven worden genomen. Bovenwereldinformanten
melden zich nauwelijks zelf aan (in tegenstelling tot potentiële informanten uit de
onderwereld) en zullen dus actief moeten worden benaderd. Uit diverse bronnen
(Muller, 2004; Öz, 2004; Meurs, 1998) en de interviews is hiervoor een drietal
redenen aan te wijzen. In de eerste plaats speelt het soort wereld waarin de infor-
mant verkeert een rol, een wereld waarmee de politie (tot nu toe) nauwelijks con-
tacten onderhoudt. De traditionele informanten verkeren in veel gevallen in de
onderwereld, een wereld waarmee de politie al van oudsher contacten heeft. In de
tweede plaats beschouwen mensen uit de bovenwereld de politie niet als een
instantie waar men informatie over bijvoorbeeld milieucriminaliteit kwijt kan.
Dergelijke informatie wordt vaker doorgespeeld aan de media en milieuorganisa-
ties. In de laatste plaats zijn mensen uit de bovenwereld niet ‘het type mens’ dat
snel naar de politie gaat. Het doorspelen van informatie wordt vaak gezien als het
vervullen van de rol van verklikker, een rol die mensen vanuit hun functie en posi-
tie niet willen vervullen. 

Als er wel een contact wordt gelegd, zie je dat dit in veel gevallen van korte
duur is.

‘Uitzonderingen daargelaten zijn de relaties met de informanten uit de
bovenwereld minder langdurig dan met traditionele informanten. Vaak ver-
strekken ze maar over één specifieke zaak informatie. In de bovenwereld
ben je daarom frequent aan het benaderen.’ (Interview)

6.3 Contact leggen
Wanneer er duidelijkheid bestaat over welke sleutelpositie interessant is om te
benaderen, wordt geprobeerd een eerste contact met de betreffende persoon te leg-
gen. Initiatief tot dit contact komt van een informatierechercheur/acquisiteur (die
alleen werkt) of een koppel runners. Bij de politie leggen de runners zelf het con-
tact, bij de BOD’s wordt dit in principe door een acquisiteur gedaan (hoewel run-
ners ook zelf contacten leggen). De functie van acquisiteur is bij de BOD’s onder-
gebracht bij de CIE-afdelingen.
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Voor het leggen van contacten zijn binnen de CIE-regelgeving duidelijke uit-
gangspunten geformuleerd. Voor de functie van acquisiteur zijn door de BOD’s
diverse aanpassingen voorgesteld. In onderstaand overzicht zijn de verschilpunten
op een rij gezet. Vergeleken met de richtlijnen die gehanteerd worden voor het run-
nen in de onderwereld zijn er duidelijke verschillen. Het moge duidelijk zijn dat de
keuze voor het inzetten van een acquisiteur of juist een koppel runners van invloed
is op de wijze van contact maken. Alleen al het feit of iemand alleen of samen met
een collega binnenkomt heeft effect. Mogelijke verschillen tussen een acquisiteur
en een koppel runners staan hieronder weergegeven.

Een acquisiteur Runners
• is bekend bij een breed publiek vs • werken afgeschermd

• gaat alleen op pad vs • gaan in koppelverband op pad

• neemt geen wapen mee naar de afspraak vs • nemen altijd hun wapen mee (politie)16

• wil bron in zijn eigen omgeving kunnen spreken vs • spreken niet af in eigen omgeving bron

• gebruikt visitekaartjes met telefoonnummer vs • maken geen gebruik van visitekaartjes

• gebruikt dit kaartje om zichzelf bekend te maken vs • maken zichzelf in principe niet bekend

• onderhoudt contact via een mobiele telefoon vs • onderhouden contacten via afspraken

Het is belangrijk voorafgaand aan het contact met een persoon te bedenken dat
mensen die werkzaam zijn in de bovenwereld weinig zicht op de CIE hebben. Daar
waar in de onderwereld mensen veelal (redelijk) goed zijn geïnformeerd over het
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Acquisiteur

De acquisiteur onderhoudt vanuit de BOD’s een goede en functionele rela-
tie met relevante (semi-)overheidsinstellingen. Doel van de relatie is:
• de identiteit van de runners afschermen;
• een aanzienlijke verlichting en tijdsbesparing voor de runners;
• een snelle en goede toegang tot vak- en materiekennis op het terrein van

de betreffende instantie;
• het ontsluiten van informatie ten behoeve van criminaliteitsbeeldanaly-

ses;
• te zorgen voor juiste en adequate doorverwijzing van potentiële infor-

manten of getuigen;
• het delen van informatie met runners, zodat zij op een meer gerichte

manier bronnen kunnen bevragen.

––––––

16 Het dragen van een vuurwapen is voorbehouden aan de politie. Bijzondere opsporingsambtenaren
gaan (dus) altijd zonder wapen op pad.

bw.NPA21  17-07-2007  21:07  Pagina 71



doen en laten van een CIE-afdeling, is dat voor de bovenwereld allesbehalve van-
zelfsprekend.

6.3.1 Plan van benadering
Gesprekscontacten/potentiële informanten kunnen op verschillende manieren wor-
den aangedragen en gevonden. Dit kan vanuit netwerken of netwerkcontacten, door
andere collega’s of CIE’s, of door acquisiteurs, zoals bij de BOD’s. Ook kun je zelf
op zoek gaan. De eerste associatie is vaak dat een gesprekscontact/potentiële infor-
mant een hooggeplaatste c.q. sleutelfunctie binnen een bedrijf zou moeten vervullen.
Maar je kunt ook op zoek gaan naar contacten rondom deze persoon. Enige creativi-
teit in wie kan worden benaderd is een pre. Roberts (2005) geeft aan dat een brede
insteek voor gesprekscontacten/potentiële informanten de voorkeur verdient (zie het
kader hierna). Hij richt zich hier overigens op onderwereldinformanten.

Los van het feit wie het daadwerkelijke contact met een gesprekspartner of poten-
tiële informanten gaat leggen, moet er voorafgaand aan het eerste contact een bena-
deringsvoorstel worden opgesteld (3 in figuur 4). Dit is trouwens CIE-specifiek. In
dit voorstel wordt een beschrijving gegeven van:
• de reden van benadering (het nut, de doelen en het verwachte resultaat);
• de informatie die bekend is over de te benaderen persoon; en 
• een voorstel voor de wijze waarop het eerste gesprek tot stand zal worden

gebracht. 

De acquisiteur of runners van de CIE maken voorafgaand aan het daadwerkelijke
leggen van contact een voorstel met een voor die specifieke persoon relevante
gedrags- en communicatiestrategie. Dit betekent dat uitgewerkt moet worden op
welke wijze, op welke dag en op welk tijdstip de benadering moet gebeuren.
Tevens worden de relevante gespreksonderwerpen vermeld en wordt zo mogelijk
een suggestie gedaan voor een gesprekstactiek. Dit CIE-benaderingsplan wordt
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Targeting for recruitment (Roberts, 2005)

• (Criminal) associates
• Disillusioned spouses/mistresses/children/relatives
• Neighbours
• Delivery people who frequent criminals’ addresses
• Legitimate co-workers/supervisors/employers
• Landlords/bartenders of premises frequented by subject
• Employees of housing associations
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voorgelegd aan de leiding, die vervolgens al dan niet instemt met het benaderings-
voorstel. 

‘Men moet alleen komen en niet met een koppel, alleen al omdat dit min-
der bedreigend is.’ (Interview medewerker transport) 

‘Bijzonder aspect aan deze tak van sport is het ontbreken van een motief
bij potentiële informanten in de bovenwereld, die daardoor niet of nauwe-
lijks bereid zijn zich spontaan te melden. Dit verdient optimale aandacht
van de acquisiteur. Zijn gesprekstechniek en -aandacht dienen als het ware
een motief aan te praten. Dit dient te worden ondersteund met maximaal
aandachtgevend gedrag en respect. Dit is bijvoorbeeld te realiseren door
een bijzondere gesprekslocatie (chique restaurant, hotelkamer, conferentie-
zaaltje), goede en actuele kennis op het gebied van de bron en diens vak,
bedrijf en achtergrond. Ook middels kleding, houding, benadering,
gesprekstechniek en dergelijke dient de bron het “leuk” en “eervol” te vin-
den om met ons in zee te gaan. Al deze tools dienen de runners overigens
ook te gebruiken.’ (Interview)

De laatste zin van het citaat over de aanwezige tools van zowel acquisiteur als run-
ner is zeer relevant: een stijlvolle acquisiteur moet bijvoorbeeld niet aan een stijl-
loos koppel overdragen, aangezien het vervolg dan een desillusie wordt. Dit is een
aandachtspunt.

6.3.2 Open en gesloten benadering
Bij het benaderen van personen kan worden gekozen voor een open of gesloten
benadering. Bij een open benadering worden bijvoorbeeld bijeenkomsten bezocht,
wordt een presentatie gegeven voor een groep werknemers in een bepaalde bran-
che of worden oproepen in informatiebladen of vaktijdschriften geplaatst. Bij een
open benadering kun je direct vertellen dat je van de politie of de CIE bent.
Afhankelijk van de aanwezige personen kun je voor een indirecte aanpak kiezen.
Bijvoorbeeld: ‘Hallo wij zijn die en die van de politie. Wij oriënteren ons tegen-
woordig breder op de samenleving dan vroeger; het gaat niet alleen meer over
drugs maar ook over de integriteit van de samenleving.’ Een meer directe benade-
ring is bijvoorbeeld: ‘Hallo wij zijn van de CIE en willen graag met u praten om
eens te kijken wat we wederzijds voor elkaar zouden kunnen betekenen.’ Voor de
open benadering wordt veelal gekozen om primair energie te investeren in het
opbouwen van een netwerk of relatie in de bovenwereld (stap 1 en 2 in figuur 4).
Daarnaast probeert de acquisiteur of proberen de runners uit of via deze contacten
een aantal (potentiële) informanten zou kunnen worden geworven. De rijksrecher-
che zet voor deze taak ook accountmanagers in. Het vinden van een goede talent-
spotter die mogelijk bruikbare contacten in zijn professionele omgeving kan iden-
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tificeren, is een beproefde techniek van politieke inlichtingendiensten. In hoofd-
stuk 4 zijn hiervoor diverse strategieën beschreven, zoals aansluiting zoeken bij
bestaande netwerken als brancheverenigingen, het bezoeken van beurzen en het
geven van presentaties bij bijeenkomsten.

‘Zeker in de aanvangsfase is het noodzakelijk dat je veel gezien wordt, wat
uiteindelijk tot gevolg heeft dat daar afspraken uit voortvloeien. Niet alleen
de wijze van benaderen van personen is belangrijk, maar ook een bijzonder
goed representatief voorkomen. Een goede persoonlijke verzorging, uiterst
correcte kleding, enzovoort zijn een absolute noodzaak.’ (Interview CIE’er)

Aansluitend op het laatste citaat: een investering in basale etiquette (zoals tafel-
manieren en het aanleren van enige smaak in kleding en omgangsvormen) is geen
luxe, maar noodzaak. 

Wanneer benadering niet op groeps- maar op individueel niveau wordt gedaan,
spreken we van een gesloten benadering. Bij een gesloten benadering worden
gesprekscontacten/potentiële informanten gericht en afgeschermd benaderd. In
dergelijke situaties gaat het veelal om het verzamelen van gerichte (zaaks-)infor-
matie. De gesloten benadering van een gesprekscontact/potentiële informant kan
op drie manieren gebeuren. Elke manier heeft voor- en nadelen.17

Door telefonische benadering op initiatief van de CIE
Bij de telefonische benadering belt iemand van de CIE een potentiële informant op
en probeert tot een afspraak te komen. Bij dit eerste contact staat het regelen van
een face to face-contact centraal. Het voordeel van deze wijze van benaderen is dat
je bij voorbaat welkom bent, een nadeel is dat je in veel gevallen met de secreta-
resse te maken krijgt.

‘Soms benaderen we ze telefonisch maar soms ook niet. Het nadeel is dat
ze je dan makkelijk kunnen afwimpelen. Als we wel telefonisch benaderen,
proberen we zo snel mogelijk tot een afspraak te komen.’ (Interview)

‘Zo heb ik laatst iemand benaderd die zich had uitgelaten over iets in de cor-
ruptiesfeer. Ik heb het bedrijf waar die persoon werkt op internet opgezocht.
Er bleek een interview met die man in een vakblad te staan. Uit dat inter-
view kreeg ik informatie over zijn privé- en zakelijke achtergronden. We
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––––––

17 Zie de CIE-basiscursus voor een overzicht; ter illustratie wordt slechts een beperkt aantal voor- en
nadelen in de tekst genoemd.

bw.NPA21  17-07-2007  21:07  Pagina 74



75

hebben hem toen opgebeld. De introductie was heel makkelijk: “Wij heb-
ben uw interview op internet gelezen en zijn iets van corruptie tegengeko-
men.” Heel legitiem en makkelijk.’ (Interview)

Een ‘koude benadering’
Bij een koude benadering, het ‘koud aanlopen’ of ‘koud aanhoeken’, wordt een
gesprekscontact/potentiële informant onaangekondigd benaderd. Een nadeel van
deze benadering is dat je ongelegen zou kunnen komen en/of dat de ander zich
overvallen voelt. 

‘Bankmedewerkers zijn zakelijk ingesteld en over het algemeen erg druk.
Dus het opeens op de stoep staan wordt niet gewaardeerd.’ (Interview met
bankmedewerker)

Het is belangrijk te bedenken dat het vaak lastig is met personen van grote bedrij-
ven in contact te komen. Het zijn veelal drukbezette mensen die niet direct zitten
te wachten op contact met politie of BOD. Wanneer je ervoor kiest mensen op hun
werk te bereiken, moet je er rekening mee houden dat je waarschijnlijk eerst met
een baliemedewerker of secretaresse te maken krijgt. Je wilt de situatie voorkomen
waarbij de baliemedewerker via de omroepinstallatie door de kantine roept: ‘Er
staan aan de balie twee heren van de politie voor chef Eduard!’ Het is belangrijk
een doordacht verhaal te hebben. Enige creativiteit bij het benaderen kan helpen
resultaat te boeken. Het koud aanlopen door een vrouw kan bijvoorbeeld bij man-
nen heel goed werken (en vice versa). 

Het voordeel van deze wijze van benaderen is dat het gesprekscontact/de poten-
tiële informant zich niet kan voorbereiden; een nadeel (nogmaals) is dat je ongele-
gen kunt komen.

Een benadering na introductie
Hiermee wordt bedoeld dat een ‘bekende’ van het gesprekscontact/de potentiële
informant iemand van de CIE aandraagt. Een voordeel is dat je via de ander vaak
al veel over het gesprekscontact/de potentiële informant weet. 

‘Introductie helpt altijd. Het is niet eenvoudig om elk bedrijf zomaar binnen te
stappen en vervolgens een afspraak op kantoor te maken.’ (Interview CIE’er)

Het voordeel hiervan is dat je je gemakkelijk kunt presenteren; het nadeel is dat
degene via wie de introductie verloopt bekend is met het contact.

bw.NPA21  17-07-2007  21:07  Pagina 75



6.3.3 Contact maken
Vanzelfsprekend zijn bij het daadwerkelijk maken van contact een eerste indruk en
gespreksvaardigheden van essentieel belang voor het al dan niet succesvol laten
verlopen van het contact.

‘Ik heb gelezen in een wetenschappelijk onderzoek naar het maken van een
eerste indruk, dat een gesprekspartner in drie seconden bepaalt of hij
bepaalde dingen wel of juist niet gaat vertellen.’ (Interview) 

Een tweetal aandachtspunten bij het maken van contact is dat (potentiële) infor-
manten uit de bovenwereld vaak druk en zaakgericht zijn: time is money. Dit bete-
kent dat ze veelal niet zitten te wachten op een ‘praatje pot’. Het is daarom ver-
standig snel ter zake te komen.

Verder is voor runners de afzet van informatie vaak lastig. De organisatie moet
wel ingericht zijn op de informatie die wordt verkregen uit de bovenwereld.
Fraudezaken zijn over het algemeen ingewikkeld en tijdrovend. Als informanten
na enige tijd bemerken dat hun info geen aftrek vindt en er niets mee gedaan wordt,
dan haken ze af. Wees dus duidelijk naar een informant toe over hetgeen al dan niet
haalbaar en reëel is.

‘Het is mijn ervaring dat zelfmelders veel meer emotioneel betrokken zijn
bij de samenwerking met de CIE dan informanten die zijn benaderd. In het
eerste geval heeft men zelf bedacht dat zij iets met hun informatie moeten
doen. Bij de laatste categorie speelde een eigen overweging minder een rol,
men is door de CIE gemotiveerd.’ (Interview CIE’er)

6.4 Contacten onderhouden
Binnen de CIE-procedure wordt een driedeling gemaakt betreffende het eerste con-
tact met een gesprekscontact/potentiële informant. Onderscheiden worden het eer-
ste contact, het intakegesprek en het ja/nee-gesprek (zie 5 in figuur 4). Deze drie-
deling hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het ook drie verschillende
gesprekken betreft, al zal dit in de praktijk wel vaak zo (gewenst) zijn. Deze drie-
deling heeft (onder andere) als functie dat zowel de CIE-medewerkers als de bron
een bewuste keuze kunnen maken om met elkaar in zee te gaan. Voor de werkwij-
ze en de inhoud verwijzen we naar de CIE-basiscursus en het specifieke werkboek
Runnen in de Bovenwereld dat in de gelijknamige training wordt behandeld.
Wanneer van beide kanten voor voortzetting van het contact wordt gekozen, is het
contact onderhouden aan de orde.

‘Het is belangrijk om af en toe de contacten bij te houden en te investeren
in de relatie. Het onderhouden van contact is vaak moeilijker dan het leg-
gen ervan, zowel bij netwerkcontacten als informanten. We proberen con-
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sequent in te spelen op het goede moment, dus bijvoorbeeld op de verjaar-
dag wat te laten horen of als er zaken in de privéomgeving spelen.

Het lastige van runnen in de bovenwereld is dat in de politiesystemen
niks bekend is van bovenwereldfiguren – in tegenstelling tot de onderwe-
reld waarvan veelal een behoorlijke antecedentenlijst aanwezig is. Contact
onderhouden en netwerken zijn van essentieel belang.’ (Interview)

Kenmerken om contact te onderhouden liggen met name op het vlak van sociale
vaardigheden en (oprechte) persoonlijke interesse. Hierbij valt te denken aan aar-
dig zijn (al het gedrag dat vriendelijk of inlevend is), gelijkwaardig zijn (gedrag dat
erop is gericht te laten zien dat de gesprekspartners gelijken zijn) en geloofwaar-
dig zijn (gedrag dat erop gericht is betrouwbaar over te komen, je houden aan
afspraken of te laten zien dat je kennis van zaken hebt). Je dient je te realiseren dat
wanneer twee partijen informatie uitwisselen en de belangen van beide partijen
niet per definitie gelijk zijn, er in het onderlinge contact sprake is van wederzijdse
beïnvloeding. Sociaalpsycholoog Giebels (2002) onderscheidt in de ‘tafel van 10’,
een tiental beïnvloedingsstrategieën waarvan mensen gebruikmaken. Ze benoemt
de bovengenoemde drie relationele strategieën (aardig, gelijkwaardig en geloof-
waardig zijn) die betrekking hebben op de onderlinge relatie tussen de partijen.
Daarnaast benoemt ze zeven inhoudelijke strategieën (emotioneel appel, ruilen,
directe druk, intimidatie, legitimeren, rationeel overtuigen en beperkingen opleg-
gen) waarmee je de andere partij kunt beïnvloeden. De relationele strategieën zijn
vaak een voorwaarde om de inhoudelijke beinvloedingsstrategieën effectief te
laten zijn. Een inhoudelijke strategie om een gesprekspartner/potentiële informant
te overtuigen om informatie te delen, kan bijvoorbeeld zijn het rationeel overtui-
gen (het belang van het zuiver houden van de branche) of het doen van een emo-
tioneel appel (door te refereren aan maatschappelijke betrokkenheid of ethiek).

Verder kan het belonen van gesprekspartners/informanten positief werken.
Wanneer het (hoge) maatschappelijke posities in het bedrijfsleven betreft, heeft het
de voorkeur geen financiële beloningen te geven – dit kan beledigend werken.
Denk meer aan alternatieve attenties, zoals een goede fles wijn, een theater- of
dinerbon, of iets dergelijks. (Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen: sommige
bronnen waarderen een financiële beloning wel. Probeer hiervan een reële inschat-
ting te maken.)

6.5 Contacten afbouwen
Onder het afbouwen van een contact (8 en 9 in figuur 4) wordt verstaan het defini-
tief beëindigen van het contact met een gesprekscontact/informant, dan wel het
opschorten van het contact met het doel dit na enige tijd weer te activeren. De
meest voorkomende reden waarom het contact met een gesprekscontact/informant
in de bovenwereld wordt beëindigd is dat deze ‘droogstaat’; hij heeft geen infor-
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matie meer. Opvallend is dat het aantal gelegenheidsinformanten in de bovenwe-
reld groter is dan binnen het traditionele veld. Dit betekent concreet dat het een-
malig runnen van een informant vaker voorkomt dan binnen het traditionele veld.

‘In de bovenwereld blijken veel relaties slechts moeizaam in stand te kun-
nen worden gehouden. Dit omdat bij het aanlopen van informanten de CIE
gericht op informatie uit is en daarna vaak geen reden meer heeft om nog-
maals een beroep te doen op de toch al zo schaarse tijd van deze personen.
Tijd is nu eenmaal geld in het bedrijfsleven.’ (Interview)

Een andere reden is dat een gesprekscontact of informant wordt overgedragen aan
een andere CIE. Een informant geeft in dat geval informatie over een subject in een
andere regio of over een aandachtsgebied van een andere opsporingsdienst.

6.6 Samenvattend
Op diverse fronten is er overlap tussen het runnen van informanten in de onder- en
bovenwereld, maar een duidelijk verschil is dat mensen uit de bovenwereld zich-
zelf nauwelijks melden als gesprekscontact/informant. Dit betekent dat het initia-
tief tot contact veelal vanuit de opsporingsinstanties wordt geïnitieerd. Om het con-
tact tot stand te brengen wordt een benaderingsplan opgesteld. Dit kan via een open
of gesloten benadering plaatsvinden. Bij het maken van contact is de eerste indruk
belangrijk, deze dient op de contactpersoon afgestemd te worden. Afhankelijk van
het soort contact moet dit enige tijd onderhouden worden en daarna zorgvuldig
worden afgebouwd. Een afgebouwd contact kan in een later stadium weer worden
aangesproken. 

Lessen
• Mensen uit de bovenwereld melden zich nauwelijks zelf aan als gespreks-

contact/potentiële informant.
• Creativiteit, een goed doordacht benaderingsplan en het maken van een

goede eerste indruk zijn essentieel in het leggen van contact.
• (Enige) kennis van persoon én branche is een pre, met andere woorden:

goede voorbereiding is noodzakelijk.
• Tijd is geld, dus kom ter zake!
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HOOFDSTUK 7 

Verwerken, verstrekken en verantwoorden van informatie

7.1 Introductie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het verwerken (§7.2), verstrekken (§7.3) en
verantwoorden (§7.5) van (bovenwereld)informatie. In §7.4 wordt aandacht
besteed aan het meten en definiëren van resultaten. 

7.2 Informatie verwerken
Wanneer een informatierechercheur informatie wil verwerken, kan dit gewoon in
een procesverbaal en/of dagjournaal worden gedaan. Een informatierechercheur
oefent een makelaarsfunctie uit tussen het tactisch team en de CIE. 

Wanneer een acquisiteur of runner van de CIE informatie wil verwerken, gel-
den er andere procedures.

7.2.1 Een ICS-code toekennen 
In contact met bronnen in de bovenwereld krijgt de acquisiteur/runner een betere
informatiepositie in de branche en/of over specifieke personen. Het is goed moge-
lijk dat gesprekscontacten waarmee contact wordt onderhouden geen Zwacri-infor-
matie verstrekken, maar informatie geven over bijvoorbeeld belangwekkende ont-
wikkelingen binnen een branche. De vraag is of je dan iets met deze verzamelde
gegevens kunt doen.

Ook is het mogelijk dat mensen bereid zijn informatie te delen met de CIE,
maar zich niet officieel willen laten registreren. Mensen willen best dingen aan de
CIE vertellen over wat er gebeurt, maar niet als informant (lees: verrader). De term
‘informant’ is in de bovenwereld een beladen term.

In de jaren negentig werden deze personen niet ingeschreven in het register en
kregen ze dus ook geen ICS-code (Informanten Coderingssysteem). Een ICS-code
is een meercijferige code, samengesteld via een landelijk coderingsprogramma aan
de hand van de personalia van de informant. Het nadeel daarvan was dat verza-
melde informatie niet in een proces-verbaal kon worden gebruikt. Tegenwoordig
worden ook deze gesprekscontacten en bronnen ingeschreven. 

In het register worden drie soorten informanten onderscheiden:18

• een voorlopig geregistreerde informant (VGI 4, in figuur 4);
• een geregistreerde informant (GI, 6 in figuur 4); en 
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18 Daarnaast bestaat er ook een zwarte lijst; hier wordt verder niet op ingegaan.
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• een uitgeschreven informant (UGI, 9 in figuur 4).
(Een uitgeschreven zwartelijstinformant (UZL))

Dit betekent dat tegenwoordig zowel gesprekscontacten als informanten een ICS-
code krijgen toegekend en worden aangemeld bij de Nationale CIE (NCIE). De
ICS-code wordt gemaakt door de personalia in een vastgesteld coderingsprogram-
ma te versleutelen. Deze ICS-code voorkomt uitwisseling van namen tussen de
CIE’s onderling (bronnen blijven anoniem) en tevens kan worden vastgesteld of
een bron zich al bij een andere CIE heeft aangemeld als informant.

Indien het gesprekscontact (een voorlopig ingeschreven informant) gezien de
informatie die hij verstrekt op enig moment de status van geregistreerde informant
moet krijgen, zal het hoofd van de CIE van de politie dit (telefonisch) melden aan
en overleggen met de CIE-ovj. Bij de BOD’s daarentegen maakt de acquisiteur een
schriftelijk voorstel waarin overwegingen, een samenvatting van de gevoerde
gesprekken, voorstellen met betrekking tot een goede gesprekslocatie, de runners
en eventuele bijzonderheden worden vermeld. Bij een positief besluit door de CIE-
ovj en het hoofd van de CIE zal de acquisiteur de bron en het acquisitiedossier met
alle stukken overdragen aan het daartoe aangewezen koppel runners. De feitelijke
overdracht geschiedt tijdens een gesprek met de bron, waarbij zowel de acquisiteur
als de runners aanwezig zijn. Na de overdracht neemt de acquisiteur afscheid van
het gesprekscontact dat nu een geregistreerde informant is geworden. Het werk
wordt overgenomen door de runners.

7.2.2 Informatie opslaan
Wanneer er informatie is verzameld, moet die worden opgeslagen in een bestand.
Bij de opslag van de informatie over personen hebben we direct te maken met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een grondrecht.19 De CIE wordt ech-
ter door de privacywetgeving in de gelegenheid gesteld op dit grondrecht in te bre-
ken. Vanuit dit wettelijk kader, beschreven in de Wet en het Besluit politieregisters,
is het voor de politie mogelijk informatie voor een bepaald doel/geval op te slaan
in registers. Voor de CIE zijn deze wetten voor de opslag van informatie uitgewerkt
in de CIE-regeling van 1 november 2000. Hierin zijn privacyelementen door de
ministers voorgeschreven.

De CIE is door deze privacywetgeving in de gelegenheid gesteld infor-
matie van personen in registers op te slaan van wie redelijkerwijs vermoed kan
worden dat zij als verdachte, betrokkene of contact betrokken zijn of zullen wor-
den bij misdrijven die qua ernst, frequentie of georganiseerd verband een ernstige
inbreuk op de rechtsorde maken. De CIE mag ertoe overgaan deze natuurlijke per-
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19 Artikel 10 Grondwet, en artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
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soon aan te merken als Zwacri-subject. Van een Zwacri-subject mag de CIE zeer
ruim informatie opnemen, met als doel die ter beschikking te stellen ter voorko-
ming en opsporing van misdrijven (artikel 1, eerste lid, onder k en l van de Wet
politieregisters). Door een grens te trekken bij de input van informatie en door de
schoningsverplichting van vijf jaar na opname van de laatste informatie, wordt de
privacybescherming gewaarborgd.20

De informatie die nog onvoldoende onderbouwd kan worden om over te gaan tot
het aanmerken van iemand als Zwacri-subject, mag de CIE opslaan in een voorlopig
register. Het gaat hier veelal om personen die contact hebben met reeds geregistreer-
de Zwacri-subjecten. Binnen een half jaar moet van deze ‘contacten’ duidelijk wor-
den of zij als zelfstandig subject opgenomen kunnen worden in het Zwacri-register.
Zoniet, dan moet het contact uit het voorlopig register worden verwijderd, opdat men
de privacybescherming voldoende waarborgt.

Inwinnen van informatie door middel van informanten in de bovenwereld zal
eveneens gericht moeten zijn op voorkoming en opsporing van misdrijven.
Uitgangspunt voor de CIE is exploitatie van informatie via een proces-verbaal aan
de tactische recherche. Hiervoor wordt het landelijke standaard-CIE-proces-ver-
baal gebruikt. 

7.2.3 Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment wordt door het ministerie van Justitie gewerkt aan de vervanging
van de Wet politieregisters door een nieuwe Wet politiegegevens (zie het wetsont-
werp in de Kamerstukken onder nummer 30327). @Naar verwachting zal niet
voor medio 2007 sprake zijn van invoering van deze nieuwe wet.@ De auto-
matiseringsbestanden van de politie zullen immers voor de invoering aangepast
moeten worden aan de nieuwe wettelijke eisen. 

In de Wet politiegegevens verandert voor de CIE weinig, nu voor de werk-
zaamheden en verwerking van criminele inlichtingen een andere systematiek is
gekozen. Informatie zal niet meer in registers worden verwerkt, maar analoog aan
de WBP volgens autorisaties. Artikel 24 is belangrijk voor de afscherming van
informantengegevens voor derden. Zoals het zich laat aanzien komen de ministers
van BZK en Justitie met een AMvB die het voor derden onmogelijk maakt deze
informatie te krijgen. De Wet politiegegevens zegt dus alleen maar welke infor-
matie door de politie, inclusief CIE-RID, mag worden opgenomen, bewaard, ver-
strekt, enzovoort.
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20 Hierbij geldt als eerste de doelbinding. Indien deze niet meer aanwezig is, moet de informatie wor-
den geschoond. Indien deze wel aanwezig is dan mag de informatie (maximaal) vijf jaar worden
bewaard. 
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7.3 Informatie verstrekken
De CIE mag gevraagd en ongevraagd informatie aan de tactische recherche leve-
ren. In het verleden werd informatie vanuit de bovenwereld door de CIE voorna-
melijk ongevraagd geleverd. Vanwege onder andere de hoge werkdruk en de onbe-
kendheid de tactische recherche met de materie leverde dit vaak de nodige proble-
men op. In de praktijk zal daarom het accent bij het leveren van informatie door de
CIE voornamelijk liggen op door de tactische recherche gevraagde informatie. Dit
betekent dus (meer) communicatie en overleg tussen de opsporing en CIE over
(onder andere) het aanlopen en runnen van relevante bronnen in belangrijke bran-
ches.

Het uitwisselen van informatie tussen CIE’s
Traditionele criminaliteit wordt gepleegd door mensen die zich bewegen in het cri-
minele circuit. In dit circuit heeft de politie veel contacten. In de bovenwereld
daarentegen, bijvoorbeeld ten aanzien van milieucriminaliteit, heeft de politie veel
minder contacten. Eén manier om (ook) deze vorm van criminaliteit aan te pakken,
is door samenwerking en het gebruikmaken van een intern netwerk binnen opspo-
ringsdiensten. Of het nu gaat om de FIOD-ECD of de AID-DO, het draait allemaal
om fraude en financiën, zoals blijkt uit recente voorbeelden van de schepen Otapan
en Probo Koala. De raakvlakken zijn bijzonder groot. 

Ook in de ethische code CIE21 wordt aandacht besteed aan informatie-uitwis-
seling. Er wordt (in regel 25) gesteld: ‘Ingewonnen informatie is niet van de CIE-
medewerkers, maar om te delen met hen die deze kunnen en mogen gebruiken.’

Samenwerking tussen de tactische recherche en CIE
Uit interviews blijkt dat in de jaren negentig het runnen in de bovenwereld onder
meer niet is geslaagd omdat de (beperkte) samenwerking tussen de tactische
recherche en de bovenwereldrunners van de CIE niet altijd goed verliep. Redenen
die hiervoor worden genoemd:
• tactisch rechercheurs waren niet bekend met de werkzaamheden en (on)mo-

gelijkheden van de CIE in het algemeen en op specifieke terreinen in het
bijzonder;

• het tactisch team had geen capaciteit en/of was samen met het OM nog niet
rijp voor trajecten die naar de bovenwereld leiden; 

• er was onvoldoende communicatie;
• runners realiseerden zich onvoldoende dat niet al hun via de bovenwereld

aangedragen informatie, welke in proces-verbaal werd aangeleverd, door de
tactische recherche kon worden opgepakt. 
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21 Naast de formele CIE-regelgeving bestaat een ethische code CIE. Deze code behelst een opsom-
ming van regels die CIE-medewerkers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in acht beho-
ren te nemen. 
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Ondersteuningsverzoeken gaan tegenwoordig steeds vaker schriftelijk, planmatig
en/of projectmatig, met daarin een duidelijke omschrijving van team, samenstel-
ling, tijdspad en doelstelling. Nog mooier is een directe, duidelijke omschrijving
van de informatiebehoefte en de vraagstelling aan de CIE (IGP-gericht, zie hoofd-
stuk 2). Om wederzijdse frustratie te voorkomen, is het hierbij noodzakelijk dat er
sprake is van overleg, waarbij de CIE achterhaalt wat de informatiebehoefte is en
daarop inspeelt.

7.4 Resultaten meten
Runnen in de bovenwereld zal, in tegenstelling tot het traditioneel runnen, veelal
een kwestie van een investering op de lange termijn zijn (dat wil echter niet zeg-
gen dat er geen kortetermijnacties mogelijk zijn). De investering gaat zitten in het
verkrijgen van een (herkenbare) identiteit en het opbouwen van een intern en
extern netwerk met netwerkcontacten. De volgende stap is gesprekscontacten en
potentiële informanten te benaderen voor informatie-inwinning en zo mogelijk het
inschrijven van personen als informant. De vraag is vervolgens wat het runnen in
de bovenwereld concreet oplevert. Wat definieer je als resultaat? Hierover moeten
goede en duidelijke afspraken worden gemaakt. Richtinggevend hiervoor is wat er
als doelstelling is gedefinieerd. Belangrijk is dat de doelen niet ‘te groot’ en ambi-
tieus geformuleerd worden, en werken met sub- of afgeleide doelen is aan te raden.
In de interviews komen verschillende opbrengsten naar voren die als resultaat kun-
nen worden benoemd:
• het opbouwen van een contacten- en relatienetwerk in de bovenwereld;
• het vergaren van strategische informatieposities;
• het inwinnen van (criminele) informatie;
• het delen van informatie met andere CIE-afdelingen;
• het verstrekken van processen-verbaal voor de start van een onderzoek;
• het verstrekken van processen-verbaal ter ondersteuning van een lopend

onderzoek;
• het kunnen aanleveren van informatie ten behoeve van een criminaliteits-

beeldanalyse en/of beschrijving van criminele samenwerkingsverbanden;
• het signaleren van trends;
• het besparen van kosten van een opsporingsonderzoek;
• het innemen van een goede informatiepositie binnen een organisatie;
• naar tevredenheid een ‘tactisch’ onderzoek bijlopen;
• het verzamelen, verifiëren, registreren en analyseren van (rest)informatie;
• het succesvol afronden van een tactisch onderzoek op basis van CIE-infor-

matie;
• het aanleveren van ontlastende informatie.

83

bw.NPA21  17-07-2007  21:07  Pagina 83



‘Wij hadden in onze regio een productief koppel dat uiteindelijk, door de
leiding, de nek werd omgedraaid. Het koppel boekte veel resultaat, vooral
over de regiogrenzen heen. De korpsleiding was echter van mening dat de
opbrengsten voor het korps te laag waren. Dit gecombineerd met het (hoge)
kostenplaatje, zorgde ervoor dat het runnen in de bovenwereld werd
gestopt. Er wordt naar mijn mening te veel op korte termijn gedacht. Door
de runners waren goede netwerken opgebouwd. Als deze niet worden
onderhouden, stort het vervolgens compleet in, immers: succes komt te voet
en gaat te paard.’ (Interview)

De CIE kan een belangrijk aandeel hebben in informatiegestuurd werken. CIE-
informatie kan namelijk worden gebruikt a) in de voorbereidende fase, dus voor de
start van een onderzoek, en b) gedurende een opsporingsonderzoek. Hierbij kan
door de CIE zowel ontlastende als belastende criminele informatie worden aange-
leverd (vastgelegd in een proces-verbaal). Bij belastende informatie kunnen ver-
denkingen worden geconcretiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van modus operandi
of door de vermogenspositie van een verdachte in kaart te brengen, maar belasten-
de informatie kan ook richtinggevend zijn voor het opsporingsonderzoek. Dit laat-
ste kan zowel inhoudelijk als ter voorkoming dat een bron gevaar loopt. Verder kan
c) de CIE-informatie preventief worden gebruikt. Preventief is bijvoorbeeld dat
men iemand opbelt en zegt dat men weet waar hij mee bezig is en dat hij daarmee
moet ophouden. (De zaak wordt dan ‘stukgemaakt’.)

Voor het opstellen van een criminaliteitsbeeldanalyse is het van belang een com-
pleet beeld te schetsen. CIE-informatie wordt hierbij van groot belang geacht.
Deze informatie helpt uitspraken te doen over een fenomeen of een trend, en door
CIE-informatie te verzamelen, te veredelen en te analyseren (artikel 4 CIE-rege-
ling) is het mogelijk prioriteiten te stellen voor de toekomst. Het kan niet anders
dan dat op deze wijze een bepaald fenomeen uitdrukkelijk naar voren komt. De
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Resultaten geformuleerd in het verlengde van IGP:
• contactfase is goed verlopen;
• goede afbouw;
• geslaagd aanlopen;
• zicht op processen binnen de branche of sector;
• zicht op indicatoren binnen processen; 
• zicht op sleutelfiguren in het algemeen;
• zicht op sleutelfiguren, in het bijzonder binnen een foute setting;
• leveren van toetsbare informatie;
• opstellen van toekomstgerichte scenario’s.
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CIE kan een belangrijke rol spelen bij het signaleren van trends, omdat de infor-
manten vaak als eerste signalen oppikken uit het circuit waarin zij verkeren.

Runners horen snel wat gangbaar is bij criminelen/facilitators. Het gaat hier om
trends en beschrijvingen van modus operandi die waardevol kunnen zijn om cri-
minaliteit te bestrijden, niet alleen door het opsporen ervan maar ook door het te
voorkomen via ‘tegenhouden’. Ook kan een criminaliteitsbeeldanalyse het georga-
niseerd verband van ogenschijnlijk individueel opererende wetsovertreders in kaart
brengen.

‘Het bureau misdaadanalyse miste enig inzicht in vormen van organisatie-
gerelateerde criminaliteit met betrekking tot het bedrijfsleven en de over-
heid. Hierbij moet worden gedacht aan het al dan niet bewust betrokken zijn
van bedrijven en/of branches bij het witwassen van crimineel geld, handel
in onroerend goed, sociale-, milieu- en bankfraude, corruptie, omkoping en
bedrijfsspionage. Door het opzetten van een relatie- en informatiebestand in
de bovenwereld wilden wij deze blinde vlek inkleuren.’ (Interview)

7.5 Verantwoording afleggen
Het is zaak dat CIE-medewerkers die runnen in de bovenwereld werken volgens de
CIE-werkprocessen die middels ABRIO zijn geïmplementeerd. Alle werkzaamheden
worden intern besproken en schriftelijk (in het informantenjournaal) vastgelegd.

Bij de FIOD-ECD vervaardigt de acquisiteur maandelijks een kort en bondig
verslag van zijn werkzaamheden. Daarin wordt vermeld hoeveel personen in eer-
ste aanleg zijn gespot, uit welke bronnen ze zijn gegenereerd, hoeveel van hen zijn
besproken met de CIE-ovj en het hoofd van de CIE, en in hoeveel gevallen dit
heeft geleid tot een benaderingsvoorstel. Tot slot wordt gerapporteerd hoeveel van
deze voorstellen hebben geleid tot een benaderingsplan en wat het (voorlopige)
resultaat is van de uitgevoerde benaderingen. Ook worden bijzonderheden, trends
en aanbevelingen in deze rapportage opgenomen.

Het uiteindelijk resultaat van de CIE-afdelingen zal het proces-verbaal of een ana-
lyseproduct zijn. Een product dat voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn in
ABRIO of in de handhavingsarrangementen. Het zal dan ook vanzelfsprekend
moeten zijn dat aan dergelijke CIE-producten, bij voldoende opsporingscapaciteit,
een volwaardig tactisch vervolg wordt gegeven. 

7.6 Samenvattend
In dit hoofdstuk werd ingegaan op het verwerken, verstrekken en verantwoorden
van criminele informatie. Voor de CIE is de opslag van deze informatie uitgewerkt
in de CIE-regeling van 1 november 2000. 

Informanten worden ingeschreven in een register, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen voorlopige, geregistreerde en uitgeschreven informanten. 
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Runnen in de bovenwereld is in principe een kwestie van investeren op de
lange termijn. Gerelateerd aan IGP zal worden gewerkt volgens een vooraf
beschreven, projectmatige aanpak waarbij de CIE kan worden ingeschakeld. Om
teleurstelling met betrekking tot de resultaten te voorkomen, is het nodig expliciet
aandacht te besteden aan de beoogde doelstellingen en deze in het begin niet te
groot en te ambitieus te formuleren.

Lessen
• Zet een informatierechercheur/acquisiteur in voor eerste contacten.
• Inschrijving van (potentiële) informanten gebeurt onder een ICS-code bij de

NCIE. 
• Schenk (meer) aandacht voor informatie-uitwisseling en samenwerking.
• Deel kennis (en ervaring) met elkaar en met BOD’s.
• Maak afspraken over wat je doel is en wat als resultaat telt.
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HOOFDSTUK 8

CIE-medewerkers in de bovenwereld

‘Kameleongedrag is belangrijk; ze moeten een palet van gedragingen heb-
ben dat breder is dan van de doorsnee politiemens.’ (Interview)

8.1 Introductie
Kan elke CIE’er runnen in de bovenwereld of onderscheidt een CIE-medewerker
voor de bovenwereld zich van de traditionele onderwereldrunners? En als er ver-
schillen zijn, in welke competenties uit zich dat? Zijn er specifieke competenties
nodig om succesvol in de bovenwereld te zijn? In dit hoofdstuk wordt nader inge-
gaan op vragen betreffende het profiel en de competenties (§8.2) en de selectie en
opleiding (§8.3) van runners.

Competenties
Onder competenties wordt verstaan een samenhangend geheel van kennis, vaar-
digheden en (beroeps-)houding. In eerdere hoofdstukken zijn de verschillen tussen
het klassieke runnen in de onderwereld versus het runnen in de bovenwereld al aan
bod geweest. Een duidelijk verschil is dat het laatstgenoemde zich meer in de
wereld van de (financiële) dienstverlening afspeelt en/of dat de potentiële bronnen
over specifieke kennis of middelen beschikken. Dat vergt bij de runners specifie-
ke kennis van de materie en het jargon. Ook door de veelal hogere opleidingsach-
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‘A recruiter will have strenghts in: 
• Looking for opportunities
• Looking for vulnerabilities
• Looking for influence over potential informants
• Assessing the potential productivity of all the criminals and others they

meet
• Assessing the web of associates each potential target has, with infor-

mants in mind
• Imaginatively and thoroughly identifying and working through all the

available alternatives’

(Roberts, 2004: 14)
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tergrond van mensen die zich in de bovenwereld bevinden, is het niveau van com-
municeren in de bovenwereld anders dan in de onderwereld. Het vereist wellicht
andere communicatiestrategieën om het vertrouwen van gesprekscontacten te win-
nen en aansluiting met hen te krijgen. 

Het algemene beeld dat in de interviews naar voren komt, is dat volgens lei-
dinggevenden maar enkele CIE-medewerkers geschikt zijn zowel in de onder- als
de bovenwereld te runnen. Afgezien van het feit of runners het zouden willen, lijkt
het gezien de genoemde verschillen lastig om succesvol informatie in te winnen in
beide werelden. Als succesfactoren voor het runnen in de bovenwereld worden
competenties genoemd als een brede maatschappelijke belangstelling, je gemak-
kelijk in de zakelijke wereld kunnen bewegen en optimaal non-politioneel gedrag.
De vraag die dit oproept is aan welk profiel en aan welke competenties een boven-
wereldrunner moet voldoen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op inge-
gaan. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de teamopbouw en de selectie van
CIE-medewerkers.

8.2 Profiel en competenties van CIE-medewerkers in de bovenwereld 

‘Who are the best informant recruiters?
“Those who are willing to learn and who are dedicated will excel. Good
training is necessary and it may be expedient to train officers who are com-
mitted, who show a real interest and emotional attachment to running infor-
mants.”’ (Roberts, 2005: 12)

8.2.1 Profiel

De CIE-medewerker
Op de voormalige rechercheschool is een onderzoek gedaan naar het profiel van
een succesvolle CIE-medewerker (Verstegen en Roeterdink, 2005). Hiervoor wer-
den zowel persoonlijkheidseigenschappen als vaardigheden gemeten bij klassieke
onderwereldrunners. Dit resulteerde in twee clusters van eigenschappen die van
belang zijn voor het succesvol functioneren binnen de CIE. Ten eerste het cluster
inlevingsvermogen, dat vooral te maken heeft met aanpassen, sensitiviteit en
empathie, en ten tweede het cluster rigiditeit, dat het nauwgezet binnen afgespro-
ken kaders werken betreft. Hoge scores op beide clusters bleken echter lastig ver-
enigbaar in één persoon. Het advies van de onderzoekers is op deze twee clusters
te selecteren bij het samenstellen van een CIE-koppel. Aangezien informanten ver-
moedelijk andere verwachtingen hebben van bovenwereldrunners is het de vraag
in hoeverre deze uitkomsten generaliseerbaar zijn. 

Muller (2004) heeft in haar onderzoek getracht de vraag te beantwoorden in
hoeverre informatie afkomstig uit het financieel-economisch circuit van de CIE
geschikt is om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van criminaliteit in dat-
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zelfde circuit. Zij stelt dat capaciteiten van CIE-medewerkers afgestemd dienen te
worden op de profielen van fraudeurs: hoger geschoold, levenservaring en niet té
jeugdig. Een kanttekening daarbij is dat de profielen van fraudeurs waar zij zich op
baseert afkomstig zijn uit Noord-Amerikaans onderzoek. 

In de jaren negentig is als onderdeel van het landelijk project Financieel Recher-
cheren het rapport IJkfuncties Financieel Rechercheren verschenen. De werkzaam-
heden van de hierin omschreven financieel informatierechercheur zijn onder meer
‘het inwinnen van financiële recherche-informatie door het leggen en onderhouden
van contacten met gesprekspartners en zonodig informanten uit de private sector
en overheid’. Dit is nagenoeg hetzelfde doel als hetgeen met runnen in de boven-
wereld wordt beoogd. De functie-eisen voor een financieel rechercheur werden
hierin als volgt omschreven:
• hbo-werk- en denkniveau, kennis van financieel rechercheren (niveau 5),

met politiediploma en ruime ervaring als financieel rechercheur A, of:
bevoegd opsporingsambtenaar (BOA) + aangewezen opleiding SR/SV/
Opsporing;

• kennis van de juridische aspecten van financiële informatie-inwinning en 
-verspreiding;

• kennis van bijzondere wetten, strafrecht, strafvordering, privacywetgeving
en CIE-wet- en regelgeving;

• inzicht in de informatiebehoefte van opsporingsdiensten en justitiële orga-
nisaties en in het vervolgingstraject van het Openbaar Ministerie;

• bedrijfseconomisch en commercieel inzicht;
• vaardigheden in het opzetten en beheren van netwerken van (potentiële)

informatieleveranciers en/of het runnen van informanten;
• vaardigheden in het beoordelen van complexe financiële informatie en het

ondersteunen van complexe financiële onderzoeken/projecten;
• contactuele eigenschappen, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaar-

digheid, passieve kennis van meerdere moderne talen, het kunnen overdra-
gen van eigen kennis en ervaring, innovatieve creatieve instelling, stressbe-
stendigheid en projectmatig kunnen werken;

• vaardigheid met het werken met geautomatiseerde systemen;
• vaardigheid in het opereren in verschillende branches.

De acquisiteur
Door de vier BOD’s is in 2005 een werkgroep ingesteld die het proces van acqui-
reren in de bovenwereld verder heeft proberen in te vullen. Een belangrijke aan-
beveling was het aanstellen van een acquisiteur. De taak en de rol van de acquisi-
teur zijn het breed scannen van de markt om te bepalen wie kan worden benaderd.
Vervolgens vraagt de acquisiteur of deze persoon gesprekspartner wil zijn en toetst
hij of iemand geschikt is als getuige of als (potentiële) informant. Indien dit het
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geval is, en afscherming is noodzakelijk, dan wordt de persoon overgedragen aan
de CIE. Deze gang van zaken voorkomt dat gezichten van CIE-medewerkers bij
voorbaat worden ‘ingeleverd’; slechts de acquisiteur is bekend bij degenen die
geen informant worden. Daarnaast is het idee dat het gebruik van een acquisiteur
een drempelverlagend effect heeft om in contact te komen met een inlichtingen-
eenheid. Bovendien betekent dit een aanzienlijke verlichting en tijdsbesparing
voor de reguliere runners.

Om via via bij de juiste personen te komen is het volgens respondenten belang-
rijk goed te kunnen netwerken en optimaal non-politioneel gedrag te vertonen. Deze
acquisiteurs zijn in veel verschillende branches inzetbaar en ze zijn in principe geen
inwinningsrechercheurs (runners). In de optiek van de werkgroep betekent transpa-
rantie ook dat slechts één CIE-afdeling in contact treedt met een contactpersoon.
Vandaar dat de potentiële informanten die in gesprek zijn met de acquisiteur dezelf-
de behandeling krijgen als ‘echte’ informanten, maar zij worden als een voorlopig
informant ingeschreven. Daarbij pleit dezelfde werkgroep voor het aanmaken van
een acquisitieregister waarin relevante documenten van de acquisiteur staan. 

Bij de FIOD-ECD maakt men ook gebruik van ‘spotters’. Dit zijn runners die men-
sen aanspreken en presentaties geven. Zij leggen de eerste contacten en verwijzen
mensen door. Zij kunnen namen doorgeven van personen met een informatieposi-
tie die bereid zijn te praten. De werkgroep noemt als belangrijkste competenties
van de acquisiteur: 
• werkzaam binnen de omgeving van een CIE; 
• beschikt over een ruime kennis op de vakgebieden van de persoon die aan-

gesproken zal gaan worden;
• beschikt over een ruime kennis op tactisch en CIE-matig gebied;
• heeft een brede scoop op de samenleving;
• heeft een beeld van de knelpunten in een bepaalde branche of weet zich dit

snel eigen te maken.

8.2.2 Opleiding en werkniveau
Om verkregen informatie goed te kunnen analyseren en zinvolle verbindingen te leg-
gen, is een behoorlijk werk- en denkniveau vereist. Nagenoeg alle respondenten in
de interviews zijn het erover eens dat dit ten minste op hbo-niveau moet zijn, aange-
vuld met specifieke opleidingen. Een aantal respondenten vindt een afgeronde hbo-
of wo-opleiding vereist, en dan met name in financieel-economische richting. Over
het algemeen kun je stellen dat bij de BOD’s meer waarde wordt gehecht aan een
afgeronde hbo/wo-opleiding dan bij de politie. Bij bijvoorbeeld de FIOD-ECD
bestaat de CIE-afdeling voor 70% uit niveau hbo+. Mensen met een afgeronde hbo-
opleiding zijn op uitvoerende functies bij de politie (nu nog) relatief schaars. Met
betrekking tot de vraag of een medewerker een hogere beroeps- of academische
opleiding moet hebben, zei één van de respondenten: 
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‘Hbo’ers zijn vaak praktischer ingesteld en denken minder vanuit een speci-
fiek (theoretisch) kader, wat universitair geschoolden wel doen.’ (Interview)

Om als gesprekspartner in de bovenwereld serieus genomen te worden, dienen
CIE-medewerkers de materie te begrijpen om erover mee te kunnen praten. Over
de vraag hoe specifiek deze aanwezige kennis moet zijn, zijn de meningen ver-
deeld. Een aantal respondenten is van mening dat de medewerker niet zo veel spe-
cifieke kennis nodig heeft; tenslotte kun je alles vragen. Daar wordt tegen inge-
bracht dat om de juiste vragen te stellen, de medewerker op z’n minst enige mate-
riekennis moet bezitten. Een respondent uit de bankwereld voegt daar nog aan toe
dat dit zelfs essentieel is voor een goede samenwerking, aangezien de tijd van men-
sen op hogere posities schaars is. Dezelfde respondent gaf aan:

‘Een gesprekspartner van de politie hoeft geen financiële hbo-opleiding
gevolgd te hebben, als hij maar weet hoe een bank werkt, welke termen men
hanteert, welke segmenten er zijn en dergelijke.’ (Interview)

Ook over de vraag welke werkervaring CIE-medewerkers moeten hebben is men
verdeeld. Zowel een executieve (politie-)achtergrond als een andere achtergrond
wordt genoemd. Ook wordt te kennen gegeven dat voor bovenwereldrunnen de
opleiding en het niveau dusdanig belangrijk zijn, dat zij-instromers die vervolgens
‘blauw worden geverfd’ de voorkeur genieten. Een door ons bevraagde chef van
een CIE-afdeling verwoordde een tegengestelde mening.

‘Het blijft mensenwerk, daarom genieten de mensen die op straat hebben
gelopen en doorgegroeid zijn de voorkeur. Academici zijn nauwelijks
streetwise.’ (Interview) 

Een andere reden om voor mensen met politie-ervaring te kiezen, is dat zij oog
hebben voor het opsporingsbelang. Overigens kan dat een valkuil zijn wanneer de
belangen van de gesprekspartner uit het oog worden verloren. Gesprekken kunnen
dan te veel het eenzijdig karakter van een verhoor krijgen.

Geconcludeerd kan worden dat aan een bovenwereldrunner andere eisen moeten
worden gesteld dan aan een klassieke CIE-runner. Op basis van de interviews stel-
len we dat een bovenwereldrunner breed inzetbaar moet zijn, (minimaal) een hbo-
opleiding heeft afgerond en voldoende kennis heeft om serieus genomen te worden
door zijn gesprekspartner. De combinatie van vakinhoudelijke kennis en kennis
van de opsporing is belangrijk. Een en ander is uiteraard ook afhankelijk van de
specifieke dienst waarvoor men werkt.
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8.2.3 Specifieke kennis
Wat is de specifieke kennis die elke bovenwereldrunner zou moeten hebben? Zijn
er ook ‘superspecialisten’ nodig, zoals een registeraccountant? Wat is hun toege-
voegde waarde? 

Diverse instanties maken gebruik van forensisch (register)accountants. De erva-
ringen zijn positief; door een aantal respondenten worden zij zelfs onmisbaar geacht.
Zij kunnen mee naar de informatiebron om het gesprek te voeren indien de materie
dat vereist. Ook zijn zij in staat andere medewerkers inhoudelijk te coachen en bij-
voorbeeld specifieke constructies te verhelderen. Toch wordt tegelijkertijd aangege-
ven dat er maar in een beperkt aantal zaken van hun kennis gebruik wordt gemaakt;
in de regel komen in veel zaken bekende en niet al te complexe constructies voor. Bij
het inwinnen van informatie inzake een onderwerp als milieudelicten zijn tal van
specialismen noodzakelijk. Dit vakgebied is veel meer versnipperd. De gespreks-
partners zullen veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf. Ook dit vereist
weer andere kennis van een CIE-medewerker. Ook is het voorstelbaar dat niet altijd
direct scheikundige kennis op academisch niveau nodig is, maar veel meer ‘een neus’
voor afvalstromen en ondeugdelijke constructies. Dit geldt bijvoorbeeld in een
havengebied. Weten waar asbest verwerkt is in te slopen schepen en weten hoe je
‘creatief’ met dat spul om kunt gaan, vraagt om gezond verstand en een goed net-
werk en doet minder een appel op academische of hbo-kennis.

8.2.4 Vaardigheden en (beroeps)houding
Welke vaardigheden heeft een bovenwereldrunner nodig om zijn werk met succes
te doen? Een professionele beroepshouding wordt door de Amerikaan Hight (2002)
genoemd als een belangrijke succesfactor in het runnen. Dit vergt van CIE-mede-
werkers het kunnen onderhouden van een strikt professionele en zakelijke relatie.
De medewerker dient heldere afspraken te maken en transparant te zijn in wat een
(gespreks-)contact kan verwachten en wat er geboden kan worden: een soort
afstandelijke betrokkenheid dus. 

De competenties die in ons onderzoek het meest zijn genoemd om succesvol in de
bovenwereld te kunnen runnen, zijn bovengemiddelde sociale en interpersoonlijke
vaardigheden. 

‘Een goede babbel, flair en een dosis lef zijn belangrijk om gemakkelijk
contact te leggen in verschillende situaties.’ (Interview)

Met sociale vaardigheden wordt onder meer gedoeld op het vermogen om passen-
de en zinnige vragen te kunnen stellen. Maar ook non-verbale communicatie is van
belang. De presentatie moet afgestemd zijn op de branche. Dat betekent onder
meer gevoel hebben voor een passende outfit, zoals een (mantel)pak, en deze ook
met flair kunnen dragen. Verder het kunnen aanvoelen en zich aanpassen aan
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heersende omgangsvormen. Een CIE-medewerker moet zich gemakkelijk kunnen
bewegen in een scala aan werelden. Dus ook bij ‘foute gelegenheden’ zoals een
freefightgala, aldus een respondent. Een van onze respondenten verwoordde het als
volgt: ‘Kameleongedrag is belangrijk; ze moeten een palet van gedragingen heb-
ben dat breder is dan dat van de doorsnee politiemens.’

Een goede voorbereiding is essentieel om een serieuze gesprekspartner te kunnen
zijn. Je hebt onder meer voldoende kennis van de heersende cultuur nodig, en daar-
naast kennis van de gehanteerde terminologie in een branche. Op een gegeven
moment heb je zo veel gezien dat het voeren van gesprekken met allerlei mensen
uit verschillende branches heel gemakkelijk gaat. In de interviews komen diverse
eigenschappen van een CIE-medewerker naar voren. Een brede interesse en het
volgen van actuele ontwikkelingen in de maatschappij zijn voorwaarden om
gemakkelijk over allerlei onderwerpen te kunnen praten. Een andere belangrijke
eigenschap is het hebben van een open mind: een accepterende houding, zonder
oordelen of vooroordelen uit te stralen. Deze competenties zijn onmisbaar, net als
een integere beroepshouding. Vanwege het afbreukrisico zijn er voor de CIE-
medewerkers strikte regels, die te allen tijde nageleefd moeten worden en waarop
door leidinggevenden toezicht wordt gehouden. Indien nodig worden door hen cor-
recties toegepast. 

Persoonlijkheidskenmerken die in de gesprekken naar voren komen zijn: het heb-
ben van een zekere autoriteit, zelfverzekerdheid en standvastigheid als gespreks-
partner. Wie geen vertrouwen uitstraalt, krijgt dit ook niet van een gesprekspartner.
Om zich een dergelijke houding aan te kunnen meten, is het handig dat CIE-mede-
werkers niet al te gevoelig zijn voor hiërarchie of status van anderen.
Omgevingsbewustzijn of sensitiviteit is ook een belangrijke eigenschap. En verder
kijken dan het eigen opsporingsbelang. Wat zijn de verwachtingen aan de andere
kant van de tafel? Daarbij hoort ook het aanvoelen waar de gesprekspartners trots
op zijn, vooral hun werk of het bedrijf, en daaraan appelleren. 

Een andere competentie is het omgaan met emoties. Je krijgt ook te maken met
mensen die bijvoorbeeld pas ontslagen zijn. Daarbij hoort het gepast tonen van
empathie. Je moet aandacht hebben voor de mens en deze niet enkel en alleen als
bron zien. Bovengenoemde competenties leiden tot een passende en daarmee
effectieve communicatie. Niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal. Dat bepaalt
of er een ‘klik’ is tussen gesprekspartners. Dat leidt tot vertrouwen, wat weer een
essentiële voorwaarde is om zaken te doen.

8.2.5 Teamsamenstelling
Het uitgangspunt is teams zo divers mogelijk samen te stellen, ook bij het vormen
van de koppels runners. Denk bijvoorbeeld aan koppels van een ervaren CIE-run-
ner met een hoogopgeleide expert of zij-instromer. Het is lastig, zo niet onhaalbaar,
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alle gewenste competenties in één medewerker verenigd te vinden. Daarom is
diversiteit in het team noodzakelijk, niet alleen qua beschikbare kennis en experti-
se, maar ook wat betreft persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Afhankelijk
van de vereiste competenties kan een keuze gemaakt worden welke medewerker
op welk moment wordt ingezet. Een teamchef vertelde ons dat hij bij de selectie
niet alleen naar het competentieprofiel kijkt, maar ook naar de teamopbouw qua
persoonlijkheid. Hij gebruikte hiervoor de indeling van teamrollen van Belbin
(2002). Net als bij een excellerend sportteam waar het geheel meer is dan de som
van de individuen, kan een team volgens Belbin naar grotere hoogten stijgen als de
teamrollen elkaar aanvullen. Indien er te veel mensen met eenzelfde rol in het team
zitten, kan dit contraproductief werken.

Een aantal respondenten geeft aan goede ervaringen te hebben met een ‘com-
binatiekoppel’, bestaande uit een ervaren runner en een inhoudelijk opgeleide col-
lega. Het hoofd zal zorg moeten dragen voor een team waar alle benodigde com-
petenties in de juiste mate aanwezig zijn. Dat vergt van een chef niet alleen zicht
op de individuele verschillen, maar ook de competentie om elk teamlid op een bij
die persoon passende wijze aan te sturen. Een man-vrouwcombinatie als koppel
kan bijvoorbeeld toegevoegde waarde hebben.

8.3 Selectie en opleiding
Welke relevante opleidingen zijn er? Hoe kunnen bovenwereldrunners de gewens-
te competenties aanleren en verder ontwikkelen?

Allereerst is er de CIE-basisopleiding bij de Politieacademie. In deze cursus
komen alle aspecten van het CIE-vak aan bod. Dit is, in elk geval voor executieve
medewerkers, de basiscursus. Ook zijn er vervolgcursussen beschikbaar, bijvoor-
beeld de cursus Non-politioneel Gedrag en vanaf 2008 de cursus Runnen in de
Bovenwereld. Laatstgenoemde cursus is mede naar aanleiding van ons onderzoek
en dit boek ontwikkeld. Het accent in deze cursus ligt vooral op de verschillen tus-
sen het klassieke onderwereldrunnen en het bovenwereldrunnen. Ook wordt aan-
dacht besteed aan non-politioneel gedrag. 

Eerder in dit hoofdstuk werd de opleiding Financieel Rechercheren genoemd.
Het volgen van een dergelijke cursus ligt voor de hand, aangezien de materie voor-
al (illegale) geldstromen betreft. Opleidingen op het gebied van financieel recher-
cheren worden op meerdere niveaus aangeboden.

Als er sprake is van een behoefte aan specifieke kennis van een branche kan men
denken aan een stage, een tijdelijke detachering bij een BOD of toezichthouder
(zoals NMa of AFM), of een branchespecifieke cursus. Zo gaf een respondent het
voorbeeld van een cursus in de makelaardij, vergezeld van een (inkijk)stage op een
makelaarskantoor. Een ander voorbeeld is het volgen van een cursus van het
Nederlands Instituut voor Bank- en Effectwezen (NIBE) om meer inzicht te krij-
gen in de financiële wereld.
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Selectie
Tot op zekere hoogte zijn competenties aan te leren en te trainen. In §8.2 bleek dat
CIE-medewerkers over een aantal hoogontwikkelde vaardigheden dienen te
beschikken om succesvol te (kunnen) zijn. Dit betekent dat een medewerker vol-
doende aanleg moet hebben om de vereiste competenties tot het gewenste niveau
te ontwikkelen. De vraag die zich aandient, is hoe deze aanleg of dit talent te her-
kennen is. Een respondent vertelde over de enigszins onorthodoxe selectiemetho-
den bij zijn organisatie. Tijdens de selectiegesprekken gebeurde er altijd wel iets
onverwachts om te zien hoe de kandidaat met onvoorziene wendingen zou
omgaan. Zijn ervaring is dat rechercheurs zich vaak beter aan de omstandigheden
kunnen aanpassen dan jonge, hoogopgeleide sollicitanten. In de wereld van de
arrestatieteams wordt dit actie-intelligentie genoemd: het vermogen adequaat te
reageren op plotseling veranderende omstandigheden in een stressvolle situatie. De
Britten spreken in dit verband van thinking on your feet. Een hoog aanpassings-
vermogen is in de meeste situaties effectiever om je doel te bereiken dan trachten
de situatie te veranderen. Een sollicitatiegesprek met een kandidaat vertoont over-
eenkomsten met het voeren van een eerste gesprek met een potentiële informant.
In dat opzicht kan een kandidaat zijn competenties op het gebied van contactuele
en verbale vaardigheden direct laten zien. Tenslotte beslist een informant na een
eerste gesprek ook of hij met deze CIE-medewerker ‘zaken’ wil doen. Een chef van
een CIE-afdeling vertelde dat hij sollicitanten ook altijd een aantal vragen over de
actualiteit stelde om de breedte van iemands belangstelling en algemene kennis te
verkennen. 

Hoewel assessments nog geen gemeengoed zijn bij de meeste opsporingsdiensten,
is dit voor de functie van bovenwereldrunner zeker aan te bevelen. Het ondergaan
van een assessment kan zowel dienen om inzicht te verschaffen in de competenties
van een medewerker als om ontwikkelpunten te formuleren. De rollenspellen en
real life-opdrachten tijdens opleidingen geven eveneens inzicht in de competenties
en ontwikkelpunten van een medewerker.

Tot slot de competentielijst die door de rijksrecherche bij de selectie wordt
gehanteerd. 
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Sensitiviteit: toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving,
alsmede de eigen invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van
anderen te onderkennen. 

Oordeelsvorming: weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen
tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische
beoordeling. 

Snel schakelen: concentreert zich in een informatierijke omgeving op
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8.4 Samenvattend
Niet iedere CIE-medewerker is geschikt om in de bovenwereld te runnen. Het
niveau van communiceren vergt naast een hbo-werk- en denkniveau en inhoude-
lijke kennis ook hoogontwikkelde sociale en contactuele vaardigheden. Omdat
dergelijke combinaties op dit niveau schaars zijn, is het zaak een gemêleerd team
samen te stellen. Ook selectie en opleiding van geschikte medewerkers zullen als
gevolg daarvan nadruk moeten krijgen.

Lessen
• Bovenwereldrunners hebben (minimaal) een hbo-werk- en denkniveau/

opleiding.
• Specifieke vakinhoudelijke kennis is belangrijk. 
• Hoogontwikkelde sociale en contactuele vaardigheden zijn noodzakelijk.
• Omgevingssensitiviteit en aanpassingsvermogen zijn onmisbaar.
• Een runner is analytisch en integer.
• Niet iedereen is geschikt om te kunnen runnen in bovenwereld.
• Zorg dat je een serieuze gesprekspartner bent.
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snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen en handelt hierbij effectief
(probleemanalyse).

Flexibiliteit: verandert, indien zich problemen of kansen voordoen, de
eigen gedragsstijl of conceptuele benadering teneinde het gestelde doel te
bereiken. 

Samenwerken: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer
geen direct eigen functioneel belang aanwezig is. 

Netwerkvaardigheid: ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en
coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van
informatie, steun en medewerking (OM-competenties: omgevingsbewust-
zijn en initiatief).

Zelfvertrouwen: treedt zeker en met rust op en handhaaft deze indruk,
ook bij tegenspel of emoties van anderen (OM-competentie: stressbesten-
digheid).

Professionele integriteit: handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethi-
sche en organisatienormen. 
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HOOFDSTUK 9

Ontwikkelingen en toekomstvisie

‘Ik zie best toekomst in het runnen in de bovenwereld, maar het moet niet
zoals bij ons in het verleden is gebeurd vanuit hobbyisme opgezet worden.’
(Interview)

9.1 Introductie
Informatie-inwinning, specifiek het runnen van informanten in de bovenwereld
heeft een goede kans van slagen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt vol-
daan. De tijd is rijp om dit concept verder uit te werken. Het verkrijgen van infor-
matieposities in de bovenwereld is een kwestie van (langetermijn-)investering en
vergt een grondige voorbereiding op verschillende (organisatie)niveaus. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op initiatieven van politie en de BOD’s op dit gebied
(§9.2). Daarna komen lessen aan bod die op basis van eerdere ervaringen kunnen
worden geleerd, waaruit blijkt dat het goed regelen van randvoorwaardelijke zaken
essentieel is (§9.3). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met tien aandachtspunten.
Deze blijken vanuit het onderzoek handvatten te kunnen bieden om het runnen in
de bovenwereld een succesvolle herstart te laten maken (§9.3).

9.2 Initiatieven en ontwikkelingen

Politie
In de jaren negentig van de vorige eeuw is bij de politie ervaring met het runnen
van informanten in de bovenwereld opgedaan. Dit is echter om diverse redenen
niet goed tot wasdom gekomen en een stille dood gestorven. Aan het enthousias-
me en de inzet van de toenmalige runners lag het niet, integendeel. Uit de inter-
views blijkt dat met name de gebrekkige randvoorwaarden en de slechte organisa-
torische inbedding redenen zijn voor het feit dat het runnen in de bovenwereld niet
(goed) tot zijn recht is gekomen. In de gesprekken worden oorzaken genoemd als:
• geen draagvlak in de organisatie (ook niet binnen de CIE);
• beperkte aansturing;
• runners werden in het diepe gegooid, richtlijnen of kaders ontbraken;
• onduidelijkheid over doelen en resultaat;
• verkeerde verwachtingen ten aanzien van het resultaat;
• runners konden hun verzamelde informatie nergens kwijt;
• kennisniveau van runners was (soms) onvoldoende.
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Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en de politie ontplooit nieuwe initiatieven
om zicht te krijgen op criminaliteit in de bovenwereld. Financieel rechercheren en
uitbreiding op het gebied van regionale en interregionale milieuteams zijn hier
voorbeelden van. Ook is door een aantal korpsen een nieuwe start gemaakt met
bovenwereldkoppels (onder andere in Twente en het KLPD) en wordt van de hui-
dige CIE verwacht dat zij (ook) in de bovenwereld probeert contacten te leggen
(bijvoorbeeld Amsterdam-Amstelland). Hoewel het runnen in de bovenwereld tot
op heden (nog) geen vaste plek op de agenda heeft, blijkt uit deze initiatieven dat
het onderwerp leeft binnen de politie.

Tevens past het thema ‘informatie-inwinning in de bovenwereld’ goed binnen
het concept van de nodale oriëntatie (specifiek de themagerichtheid en het infor-
matiegestuurd werken). 

BOD’s
De BOD’s zijn, wat de invulling van het verwerven van informatieposities betreft
een stap verder dan de politie. Zoals eerder genoemd hebben vier BOD’s (FIOD-
ECD, VROM-IOD, SIOD en AID-DO) in overleg met het Functioneel Parket een
plan opgesteld met betrekking tot het acquireren in de bovenwereld. Het mooie van
dit plan is dat het een samenwerking tussen vier verschillende diensten betreft, die
op (min of meer) uniforme wijze informatieposities in de bovenwereld willen gaan
verwerven. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het delen en uitwisselen van
kennis en informatie met elkaar (bijvoorbeeld restinformatie uit een onderzoek
delen met een andere dienst). Dit plan is eind 2006 op directieniveau van de
betreffende BOD’s aangeboden. Hoe een en ander in de praktijk gaat werken moet
nog blijken.

Verder is er vanuit het platform BOD’s een onderzoek uitgevoerd met de
bedoeling een innovatief fraudebeeld te scheppen naar toekomstige fraude in
Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de rapportage
Fraude in Beeld (2007). Anders dan de titel doet vermoeden is niet de fraude zelf,
maar de beredeneerde potentiële fraudegevoeligheid in beeld gebracht: het onder-
zoek wijst branches aan die mogelijk extra fraudegevoelig zijn.

Een andere ontwikkeling is dat er vanuit VROM-IOD actief samenwerking met de
politie is gezocht om milieucriminaliteit te bestrijden. De directeur van VROM-
IOD22 heeft een brief naar alle hoofden van de interregionale en regionale milieu-
teams gestuurd met als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren. In deze
brief doet hij een oproep de intelligenceposities van de CIE te versterken en stelt
hij voor de komende jaren te werken aan deskundigheidsbevordering ten aanzien
van het runnen van milieu-informanten. Om dit te realiseren biedt hij de (inter-
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22 Brief van datum 24 januari 2006 met kenmerk VI/IOD 2006335513. 
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)regionale milieuteams van de politie de mogelijkheid vier runners van de CIE
voor een periode van twee jaar te detacheren bij de VROM-IOD. Na afloop van de
detachering kunnen de opgeleide runners zelf collega’s binnen de politiekorpsen
gaan opleiden, zo nodig met ondersteuning door de VROM-IOD en/of de Politie-
academie. 

9.3 Randvoorwaarden en keuzen
Wil het runnen in de bovenwereld een kans van slagen hebben, dan moeten rand-
voorwaardelijke zaken goed worden geregeld. De pogingen runnen in de boven-
wereld in de jaren negentig op te zetten, zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Er
zijn lessen te leren uit de ervaring die toen bij de politie is opgedaan, maar ook uit
de recente ervaring van de BOD’s. Deze lessen zijn zeker bruikbaar bij de herstart
en uitwerking van het concept ‘informatie-inwinning in de bovenwereld’.

De geleerde lessen zijn onder te brengen in vier hoofdcategorieën, die we ach-
tereenvolgens bespreken:
1 organisatie en aansturing;
2 themagericht en projectmatig werken; 
3 doelen en resultaat; 
4 kennis en expertise.

1 Organisatie en aansturing 
Tot op heden is er in beperkte mate zicht op hetgeen zich in de bovenwereld afspeelt.
Wil informatie-inwinning (en specifiek runnen) in de bovenwereld een kans van sla-
gen hebben, dan zijn goed wegzetten in de organisatie en duidelijke aansturing ver-
eist. Dit vraagt investering en prioritering door het management.

Om draagvlak te creëren voor informatie-inwinning in de bovenwereld moet op
strategisch niveau de beslissing worden genomen a) dat er geïnvesteerd gaat wor-
den in het runnen in de bovenwereld, b) dat de randvoorwaarden duidelijk zijn,
waaronder heldere organisatielijnen en verantwoordelijkheid, en c) dat prioritering
van thema’s en/of branches plaatsvindt. Mogelijke thema’s worden aangedragen
naar aanleiding van een scan van de maatschappij, een marktverkenning of mel-
dingen van misstanden in een bepaalde branche of sector. Vanzelfsprekend dient
het OM bij de prioritering en vaststelling van thema’s en/of branches te worden
betrokken. 

De politie moet de keuze maken of de strategische aansturing voor informatie-
inwinning in de bovenwereld regiogebonden of landelijk vanuit een centrale orga-
nisatie zal plaatsvinden. Lokale bekendheid kan van belang zijn wanneer bijvoor-
beeld een plaatselijk bekende ondernemer of bestuurlijk netwerker moet worden
benaderd, niet in de laatste plaats om diens reputatie en eventuele gevoeligheden
goed te kunnen inschatten. Ook kan plaatselijk optimaal worden aangesloten bij de
informatiebehoefte van de tactische recherche in de regio. Toch lijkt vanuit de
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interviews een centrale (landelijke) aansturing met decentrale (regiogebonden)
vestigingen de voorkeur te hebben. Hiervoor is een drietal argumenten te noemen.
Ten eerste is het voordeel van centrale aansturing dat de randvoorwaardelijke
zaken als werving, selectie, opleiding, evaluatie, enzovoort op één plaats worden
geregeld. Ten tweede wordt veelal regio-overschrijdende informatie verzameld en
inzicht verworven in branches: informatie op nationaal en wellicht internationaal
niveau. Door een landelijke organisatie is dergelijke informatie beter ‘weg te zet-
ten’ en kan deze zo goed mogelijk worden benut en beschikbaar gemaakt. Het cen-
traal wegzetten van verzamelde informatie heeft dus de voorkeur. Tot slot, op basis
van landelijk vastgestelde professionele standaarden kunnen de feitelijke inzet en
uitvoering in de politieregio’s worden aangestuurd en uitgevoerd. Het voordeel
hiervan is dat er landelijk een min of meer uniforme werkwijze wordt gehanteerd,
waarmee wordt voorkomen dat elke politieregio op geheel eigen wijze aan de slag
gaat met het verwerven van informatieposities. 

Het idee van landelijke aansturing en decentrale uitvoering is in grote lijnen
vergelijkbaar met de werkwijze bij de Nationale Recherche en met de nieuwe orga-
nisatiestructuur voor de politiële infiltratieteams, die momenteel in ontwikkeling
is. Ook de FIOD-ECD en SIOD zijn op deze wijze georganiseerd.

2 Themagericht & projectmatig werken
In de interviews komt naar voren dat de voormalige bovenwereldrunners bij de uit-
voering van hun werk vol enthousiasme en motivatie op de bovenwereld afstapten.
Aangezien er beperkte aansturing was, zonder duidelijke kaders en richting qua
thema of branche, kwamen de bovenwereldkoppels op willekeurige plaatsen
terecht. Doordat er geen duidelijke richting werd gegeven, kwamen de runners met
allerlei informatie terug waar de politie niet goed mee wist om te gaan. De infor-
matie was breed en ‘nieuw’, en daarbij ook vaak nog regio-overschrijdend. Dit
leverde informatie op waar het regiokorps niet op zat te wachten en de runners kon-
den de enorme hoeveelheid informatie die ze hadden verzameld niet kwijt c.q.
wegzetten – laat staan dat er vervolgstappen werden ondernomen. Voor beide par-
tijen was dit teleurstellend.

In hoofdstuk 2 is reeds een relatie gelegd tussen IGP enerzijds en informatieverza-
meling in de bovenwereld anderzijds. Gerelateerd aan het informatiegestuurde
opsporingsproces zullen thema’s en aandachtsgebieden voor de opsporing moeten
worden benoemd. Deze thema’s zijn het resultaat van een maatschappijscan, een
marktverkenning of melding van misstanden in een bepaalde branche of sector. De
markt- c.q. brancheverkenning kan door een acquisiteur of door runners zelf wor-
den uitgevoerd (zie hoofdstuk 6). 
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Vaststelling van de thema’s bij de BOD’s gebeurt grotendeels op basis van hand-
havingsarrangementen en (bij voorkeur) informatiegestuurd. Bij de VROM-IOD
noemt men dit themagestuurde opsporing.

3 Doelen en resultaat
Het opbouwen van informatieposities kan niet van de ene op de andere dag gebeu-
ren, zeker niet in de bovenwereld waar men in het algemeen weinig met opspo-
ringsinstanties van doen heeft. Dit betekent dat investeren op langere termijn nodig
is, dit in tegenstelling tot de huidige trend waarbij het met name om de ‘korte klap’
gaat en opsporingsonderzoeken binnen een half jaar afgerond dienen te zijn. Het
verkennen van de markt, branches, sectoren en het opbouwen van in- en externe
netwerken heeft tijd nodig. Deze investeringen zullen pas op lange(re) termijn tot
concrete resultaten leiden.

In het verlengde hiervan ligt het formuleren van doelstellingen: wat is het doel, wat
wil je bereiken en wat wordt als resultaat gezien en gedefinieerd? Indien dit niet
scherp wordt geformuleerd, liggen teleurstellingen in het verschiet. Onderstaand
citaat (weliswaar uit een wat andere context) illustreert dit.

‘De projectleider worstelde ook met bureaucratische bijziendheid. We had-
den voortdurend gezeur van de top: “We geven te veel geld uit; waar blij-
ven de resultaten?” Het was misschien enigszins te verwachten. Managers
zijn geïnteresseerd in meetbare resultaten: hoeveel arrestaties, hoeveel
wapens, hoeveel kilo drugs […].’ (Marsden & Sher, 2005: 33)
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‘Bij de VROM-IOD is er sprake van resultaatgerichte sturing. Zij trekken
voor het verwerven van een informatiepositie minimaal drie tot zes maan-
den uit. Verder geldt de afspraak dat ze zich alleen richten op de benoemde
thema’s (ook als er een ‘makkelijk te scoren zaak’ per melding langskomt,
plegen ze er geen inspanning op). Vastgestelde thema’s voor 2006 waren
bijvoorbeeld vuurwerk en EVOA (een Europese verordening die is bedoeld
om zicht te houden op afvalstromen en ongewenste verwijdering te voor-
komen (naar bijvoorbeeld derdewereldlanden)). Deze thema’s worden jaar-
lijks door het managementteam vastgesteld. Dit gebeurt nu nog min of meer
willekeurig. In de toekomst willen zij de keuze van thema’s baseren op
basis van onderzoeksresultaten uit de branche (informatiegestuurd), dus:
welk thema verdient dat jaar specifieke aandacht?’
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Dit citaat toont dat het managen van verwachtingen en het maken van duidelijke
(en haalbare) afspraken over wat als resultaat wordt gedefinieerd noodzakelijk is.
Het begrip ‘resultaat’ zal in een breder perspectief moeten worden geplaatst. Het
gaat niet altijd om duidelijk meetbare resultaten. Het verwerven van informatie-
posities of sturingsinformatie voor een opsporingsonderzoek kan in deze context
ook als resultaat worden gedefinieerd. In hoofdstuk 7 is een lijst opgenomen met
resultaten die kunnen worden behaald.

4 Kennis en expertise
Bij dit punt gaat het om inhoudelijke kennis en expertise die aanwezig dienen te
zijn voordat je je in de bovenwereld begeeft, maar ook om het delen van kennis en
expertise die zijn opgedaan.

Runners dienen volwaardige gesprekpartners te zijn voor de bovenwereld. Om
als serieuze gesprekspartner te kunnen fungeren moet een runner voldoende ‘baga-
ge’ hebben. De combinatie van inhoudelijke expertise en sociale vaardigheden is
hierbij essentieel. Maar ook de aandacht voor gedragscodes in branches en voor
kleding is onmisbaar. Daarbij willen we opmerken dat niet alle CIE-medewerkers
per definitie geschikt zijn contacten in de bovenwereld aan te gaan. Het verdient
de voorkeur hbo’ers met een breed maatschappelijk inzicht in te zetten die tevens
aan beschreven competenties voldoen. Dit vergroot de kans aansluiting te vinden
bij potentiële informanten die zich op maatschappelijke sleutelposities bevinden.

Verder is onderlinge samenwerking noodzakelijk. Samenwerking binnen de
eigen organisatie, maar ook samenwerking tussen de politie en BOD’s, verdient
aandacht. Dit kan door meer gebruik te maken van elkaars kennis en expertise, het
beter benutten van restinformatie, het delen van informatie met andere CIE’s en het
gezamenlijk runnen in zogenaamde combinatiekoppels. Op deze manier ontstaat er
voor de politie en de BOD’s een meer uniforme werkwijze ten aanzien van de
bovenwereld. Door een nauwere samenwerking kun je optimaal gebruikmaken van
elkaars kennis en vaardigheden. Het in de vorige paragraaf benoemde initiatief van
VROM-IOD om runners vanuit de politie naar hen te detacheren is hier een mooi
voorbeeld van. Dit levert voor beide partijen een win-winsituatie op. Ook AID-DO
zet in haar werkplan van 200723 expliciet in op goede samenwerking met de hand-
havingspartners, zoals inspectiediensten, andere bijzondere opsporingsdiensten, de
politie en het Functioneel Parket. Uit al deze initiatieven blijkt dat de intentie tot
samenwerking in ieder geval aanwezig is. Ook de intensivering van samenwerking
met en het benutten van kennis van toezichthouders als NMA, AFM en inspecties
is een reële optie. 

––––––

23 ‘Van Incident naar Inzicht’, Werkplan 2007, team Informatie & Analyse, d.d. 19 januari 2007.
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Een aandachtspunt bij het delen van kennis buiten de eigen organisatie is het weg-
zetten en delen van CIE-informatie. Want hoe wordt de informatie-uitwisseling
geregeld en wie krijgen toegang tot de informatie? In overleg met het OM moeten
hierover afspraken worden gemaakt en mogelijkheden worden verkend.

Een andere manier van het benutten van (reeds aanwezige) kennis is gebruik te
maken van restinformatie. De analyse van restinformatie uit afgesloten onderzoe-
ken is inmiddels een onderdeel van de IGP-basisset. Deze informatie kan inzicht
verschaffen over relaties en mogelijke netwerken die van belang zijn voor toe-
komstige onderzoeken. Het is natuurlijk tijd- en capaciteitverspilling om reeds
beschikbare informatie die klaarligt niet voor gebruik te benutten. 

Een ander punt waar we op in willen gaan, is de vraag of informatie-inwinning in
de bovenwereld zich per se binnen het CIE-regime moet afspelen. In de fase waar-
in het gaat om het verzamelen van openbronneninformatie is dat in principe
immers helemaal niet nodig. Het zou wel nodig (kunnen) zijn in situaties waarin
een open bron die in eerste instantie wordt benaderd een goede informant blijkt te
zijn. Het nadeel is dan dat degene die als eerste contact met deze bron heeft gelegd
de (potentiële) informant kent, met alle (afschermings-)risico’s van dien. In het
grootste deel van de contacten zal dit niet aan de orde zijn, maar het gaat juist om
dat ene contact waarvoor dit wel geldt. Om deze reden hebben de BOD’s ervoor
gekozen alle contacten met de bovenwereld via de acquisiteur (en runners) van de
CIE te laten verlopen. Het is een keuze om bij de invulling van het runnen in de
bovenwereld 1) een marktverkenning al dan niet binnen de CIE te laten plaatsvin-
den en 2) deze marktverkenning al dan niet door een acquisiteur te laten uitvoeren.
Onafhankelijk van de gemaakte keuze volgt altijd de vraag wie vervolgens aan de
slag gaat met de verzamelde informatie. Hierover moeten goede afspraken binnen
de organisatie worden gemaakt.

9.4 Tien aandachtspunten
Voordat er concreet aan de slag kan worden gegaan met het verwerven van infor-
matieposities in de bovenwereld moeten eerst diverse randvoorwaardelijke zaken
goed zijn geregeld. Op basis van de vorige paragraaf kunnen we tien aandachts-
punten formuleren die bij kunnen dragen aan een succesvolle informatie-inwinning
in de bovenwereld.
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Organisatie
• Landelijk organiseren met regionale ‘voelsprieten’
• Prioritering van thema’s op strategisch niveau
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9.5 Samenvattend
Informatie-inwinning, specifiek het runnen van informanten in de bovenwereld,
heeft een goede kans van slagen als aan een aantal randvoorwaarden wordt vol-
daan. Op basis van eerdere en huidige ervaringen moet er bij de verdere invulling
van dit concept expliciete aandacht zijn voor 1) de wijze van organiseren en de
aansturing, 2) de concrete invulling door middel van themagericht en projectmatig
werken, 3) het duidelijk en helder definiëren van doelen en resultaat, en 4) de aan-
wezigheid van vakinhoudelijke kennis en expertise bij degenen die contacten gaan
leggen in de bovenwereld. Op basis hiervan zijn tien aandachtspunten geformu-
leerd die direct kunnen bijdragen aan een verdere invulling van het concept ‘infor-
matie-inwinning in de bovenwereld’.

Lessen
• Informatie-inwinning en runnen in de bovenwereld zijn niet ad hoc maar

gericht op de lange termijn.
• Themagestuurd werken is noodzakelijk.
• Duidelijke aansturing is onmisbaar.
• Landelijk organiseren met regionale inbedding heeft de voorkeur.
• Informatie-uitwisseling is belangrijk!
• Zet een informatierechercheur/acquisiteur in.
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Themagericht werken
• Themagericht werken conform de ontwikkelingen van IGP
• Vaststelling van thema’s op basis van een scan en veldoriëntatie 

Doelen en resultaat
• Besef dat het gaat om investeren op lange termijn
• Doel(en) en resultaat duidelijk per fase definiëren

Kennis en expertise
• Onderlinge samenwerking van/tussen politie en BOD’s is noodzakelijk
• Runners dienen volwaardige gesprekpartners te zijn voor de bovenwe-

reld 
• Gebruikmaken van marktverkenning: acquisiteur wel of niet inzetten?
• Duidelijke afspraken maken over het wegzetten en delen van CIE-infor-

matie
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HOOFDSTUK 10

Conclusies

Informatie-inwinning in de bovenwereld: utopie of uitdaging?
Het doel van dit boek is tweeledig. Ten eerste wil het inzicht geven in wat er tot op
heden bekend is over informatie-inwinning in de bovenwereld. Daarnaast wil het
een aanzet geven voor een kader waarbinnen dit op een verantwoorde en effectie-
ve wijze kan plaatsvinden. In dit slothoofdstuk worden de belangrijkste conclusies
op een rij gezet.

De algemene conclusie van dit boek is, dat de tijd rijp is om actief en vol ver-
trouwen aan de slag te gaan met informatie-inwinning in de bovenwereld.
‘Opsporing Nederland’ staat te trappelen om (weer en verder) aan de slag te gaan
met deze vorm van informatie-inwinning. Het belang ervan is duidelijk en aan
enthousiasme ontbreekt het niet. Bij de politie en BOD’s zijn inmiddels diverse ini-
tiatieven genomen om er ook daadwerkelijk werk van te maken. Maar inzet en
enthousiasme alleen zijn niet genoeg. In dit boek hebben we geprobeerd de bood-
schap over te brengen dat het maken van keuzes, het scheppen van randvoorwaar-
den en een duidelijke organisatie-inbedding noodzakelijk zijn. Zowel binnen de
opsporing als in de vervolging! Gebeurt dat niet goed genoeg, dan is er een kleine
kans van slagen. Gebeurt dit wel, dan is er enorm veel winst te behalen door infor-
matie-inwinning in de bovenwereld. 

In het verlengde van de algemene conclusie worden acht aandachtspunten
gepresenteerd die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling en invul-
ling van het fenomeen ‘informatie-inwinning in de bovenwereld’.

1 Door verwevenheid is een expliciete scheiding van onder- 
en bovenwereld lastig

Volgens de ‘dikke Van Dale’ is de bovenwereld het legale deel van de samenleving
en de onderwereld de wereld van de misdadigers. Inmiddels weten we dat de grens
tussen deze twee werelden niet zo duidelijk is en dat er in toenemende mate spra-
ke is van onderlinge verwevenheid. Het beeld van het onkreukbare Nederland dat
we tot voor kort hadden, behoeft enige aanpassing. Tot op heden ligt de prioriteit
van de opsporing, wat de politie betreft, met name op de onderwereld. De boven-
wereld is een relatief onbekend terrein. 

De auteurs concluderen dat het lastig, maar ook weinig zinvol is een geheel
dekkende definitie van de begrippen te geven. Het gaat in dit boek tenslotte om het
proces van informatie-inwinning, waarbij het niet direct ter zake doet of de infor-
matie afkomstig is uit de onder- of bovenwereld. Wat wel ter zake doet, is wie die
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informatie verzamelt en wat er vervolgens mee gebeurt; daarover later meer.

2 De tijd is rijp om prioriteit te geven aan informatie-inwinning 
in de bovenwereld

Het moment is aangebroken dat informatie-inwinning in de bovenwereld een struc-
turele positie krijgt binnen de opsporing in Nederland. Hiervoor moet op strate-
gisch niveau een keuze worden gemaakt. Duidelijke randvoorwaarden, waaronder
organisatielijnen en verantwoordelijkheid, maar ook het benoemen van expliciete
thema’s en/of branches zijn hier onderdeel van. Op basis van (onder andere)
CBA’s, het NDB en een scan van de maatschappij kunnen deze worden benoemd.
Het OM dient bij dit proces te worden betrokken. 

3 Informatie-inwinning in de bovenwereld regio-overstijgend 
of zelfs landelijk wegzetten en koppelen aan de nodale oriëntatie

Voor de politie zou het aantrekkelijk zijn de informatie-inwinning in de bovenwereld
bovenregionaal of wellicht zelfs landelijk te organiseren. Door het op deze wijze te
organiseren, hoeven niet alle regio’s zelf het wiel uit te vinden en ontstaat door een
gezamenlijke aanpak een (min of meer) uniforme werkwijze. Daarnaast heeft het ook
voordelen in randvoorwaardelijke zin (gezamenlijke werving en selectie) en bij het
centraal wegzetten (en kunnen delen) van verzamelde informatie.

Informatie-inwinning in de bovenwereld kan als onderdeel van de nodale
oriëntatie worden gezien, één van de ‘10 punten op de horizon’ in de visienota
Politie in ontwikkeling (RHC, 2005). Nodale oriëntatie kan gezien worden als aan-
dacht hebben voor ‘knopen’ waar stromen, zoals mensen en goederen, maar ook
virtuele knooppunten, zoals bancaire transacties en telecommunicatie, samenko-
men. Het (als het ware) op elkaar leggen van deze stromen levert ‘knopen’ op en
genereert informatie, die weer past in het IGP-denken en omgevormd kan worden
naar intelligence. Informatie-inwinning in de bovenwereld kan een bijdrage leve-
ren aan het inzichtelijk maken van dergelijke stromen en knopen.

4 Duidelijkheid over afzetmarkt en resultaat voorkomt teleurstelling
Op tactisch niveau worden de strategisch benoemde thema’s en/of branches nader
ingevuld. Hier worden lijnen uitgezet om themagericht en projectmatig te werken
op een of meer specifieke branches, gerelateerd aan het informatiegestuurde
opsporingsproces. De kaders van het informatiegestuurde opsporingsproces zijn
belangrijk in verband met het wegzetten van de verzamelde informatie, maar ook
om er een vervolg aan te kunnen geven. Om teleurstellingen te voorkomen, moe-
ten er duidelijk en expliciet doelen en resultaten worden benoemd. 

Informatie-inwinning zal veelal een investering op lange(re) termijn zijn.
Daarbij moet de organisatie ingericht en ingesteld zijn op het type informatie dat
vanuit de bovenwereld wordt aandragen. Het zal veelal andersoortige informatie
zijn dan waaraan men vanuit ‘klassieke’ informatie-inwinning gewend is.
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5 Informatierechercheur/acquisiteur in principe buiten de CIE plaatsen
Voor de informatie-inwinning kan gebruik worden gemaakt van een informatie-
rechercheur/acquisiteur. Informatie-inwinning in de bovenwereld wordt zo open
mogelijk ingestoken. Zolang het gaat om het analyseren van bestanden, het raad-
plegen van open bronnen en het leggen van netwerkcontacten is het niet noodza-
kelijk informatie-inwinning vanuit de CIE te laten plaatsvinden. Mocht de infor-
matie die iemand geeft specifieke strafbare feiten van bedrijven en/of personen
betreffen, dan zal deze persoon bij voorkeur aangifte op naam doen en (eventueel)
als getuige optreden. De opsporing zal zich dan verder met de zaak bezighouden.

De CIE komt, wat de auteurs van dit boek betreft, pas in beeld als afscherming
van een gesprekscontact of (potentiële) informant aan de orde is, dus als een per-
soon zijn identiteit wil afschermen en niet als getuige wil optreden. Zolang afscher-
ming niet aan de orde is, is inzet vanuit de CIE niet nodig. Opgemerkt dient te wor-
den dat hierover momenteel geen eensluidend standpunt bestaat binnen politie en
de BOD’s.

6 Runnen in de bovenwereld past binnen het wettelijk 
juridisch kader van de CIE

Wanneer afscherming van een persoon aan de orde is, wordt hij overgedragen aan
de CIE. Wat procedures en regelgeving betreft is het runnen in de onder- en boven-
wereld vergelijkbaar, dus het runnen van informanten uit de bovenwereld past bin-
nen het wettelijk juridisch kader van de CIE.

Een andere mogelijkheid is dat vanuit de CIE initiatief wordt genomen om con-
tact te leggen met potentiële informanten uit de bovenwereld. Ook hiervoor gelden
dezelfde procedures als bij het benaderen van personen uit de onderwereld.

7 Informatie-inwinning in de bovenwereld vraagt om hbo-plussers
Om aansluiting te vinden in de bovenwereld verdient het de voorkeur hbo’ers met
een breed maatschappelijk inzicht in te zetten, die bovendien beschikken over inhou-
delijke kennis en expertise van de branche waaruit een potentiële informant wordt
benaderd. Om serieus te worden genomen en een volwaardige gesprekspartner te
zijn, is de combinatie van inhoudelijke expertise, sociale vaardigheden en een brede
algemene ontwikkeling essentieel. Dit betekent dat niet alle CIE-medewerkers per
definitie geschikt zijn contacten met de bovenwereld aan te gaan.

8 Samenwerking politie en BOD’s intensiveren
Het komt de opsporing ten goede wanneer de samenwerking tussen politie en
BOD’s wordt geïntensiveerd. Het is een ontwikkeling die op verschillende fronten
inmiddels in gang gezet is of gaat worden: gebruikmaken van elkaars kennis en
expertise, het delen van CIE-informatie én het gezamenlijk runnen in combinatie-
koppels. Zo ontstaat vanuit de opsporing een meer uniforme werkwijze voor het
benaderen van de bovenwereld. Wat runnen in de bovenwereld betreft lopen de
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BOD’s momenteel een stap voor op de politie, maar ook zij zijn nog deels zoe-
kende en dus verkennend bezig. Het intensiveren van de samenwerking komt
zowel de informatie-inwinning in de bovenwereld als de opsporing ten goede.

Tot slot
Informatie-inwinning in de bovenwereld: utopie of uitdaging? Wat de auteurs
betreft is het zeker een uitdaging. Er valt veel te winnen bij het verwerven van
goede informatieposities in dit tot nu toe voor de opsporing relatief onontgonnen
terrein. Hopelijk is dit boek een stimulans om het op de agenda te zetten en daad-
werkelijk aan de slag te gaan!

Wat dit laatste betreft: zoals reeds eerder vermeld wordt vanuit de Politie-
academie in samenwerking met de BOD’s vanaf 2008 de cursus Runnen in de
Bovenwereld aangeboden. 
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Lijst van afkortingen

ACQ Acquisitie
ABRIO Aanpak bedrijfsvoering recherche informatiehuishouding 

en opleiding
AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten 
AID Algemene Inspectiedienst
AID-DO Algemene Inspectiedienst – Dienst Opsporing
AIVD Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
AWR Algemene wet inzake rijksbelastingen
BOD Bijzondere Opsporingsdienst
CBA Criminaliteitsbeeldanalyse
CID Criminele Inlichtingendienst
CIE Criminele Inlichtingeneenheid
CIE-runner Rechercheur van een Criminele Inlichtingeneenheid
CIE-ovj Officier van justitie belast met de juridische controle 

over de CIE
DNRI Dienst Nationale Recherche Informatie
ICS-code Code uit het Informantencoderingssysteem
IGO Informatiegestuurde opsporing
IGP Informatiegestuurde politie
IGV Informatiegestuurde veiligheid
FIOD-ECD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Economische 

Controledienst 
FP Functioneel Parket
KLPD Korps landelijke politiediensten
LPC Landelijk platform CIE-officieren
NCIE Nationale Criminele Inlichtingeneenheid
NDB Nationaal Dreigingsbeeld
NIBE Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenwezen
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
OM Openbaar Ministerie
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
PVO Programma versterking opsporing
RCIE Regeling Criminele Inlichtingeneenheden
RHC Raad van Hoofdcommissarissen
SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
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SNA Sociaal-netwerkanalyse
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VROM-IOD Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst
VGA Voorlopig geregistreerde acquisitie
VVC Veelvoorkomende criminaliteit
VPP Voorziening voor product- en procesontwikkeling
WED Wet economische delicten
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(W)Sv (Wetboek van) Strafvordering
Zwacri Zware Criminaliteit
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BIJLAGE 1

Interviewprotocol onderzoek ‘Runnen in de bovenwereld’

1 Functie en werkervaring

• Hoe lang en waar specifieke ervaring met runnen in de bovenwereld?

2 Definitie & begrippen

• Wat verstaat u onder bovenwereld?

• Kunt u voorbeelden noemen wie hiertoe behoren?

• Waarin verschillen (de begrippen) onder- en bovenwereld?

• Waarin komen ze overeen?

• Welke terminologie gebruikt u? Waar is dat vastgelegd?

3 Hoeveel ervaringen heeft de Nederlandse opsporing tot dusver bij het verwerven van 

informatie van menselijke bronnen in een niet-criminele omgeving (de bovenwereld)? 

• Welke ervaring heeft de Nederlandse opsporing met het ‘runnen van informanten in de boven-

wereld’?

• Welke ervaring heeft uw organisatie hiermee?

• Welke ervaring heeft u persoonlijk?

• Welke sectoren/branches zijn wat u/de organisatie betreft interessant? Waarom?

• Wat zijn risicoplekken (chantabele posities, wet en regelgeving ed.) in branches voor het 

plegen van delicten (modus operandi)?

4 Welke voor de Nederlandse opsporing relevante lessen en valkuilen zijn er uit de opgedane

ervaringen af te leiden? 

• Welke relevante lessen zijn op basis van deze ervaring te leren qua organisatie, uitvoering

werk, collegiale samenwerking, enzovoort?

• Idem voor relevante valkuilen.

• Welke risico’s onderkent u (bijvoorbeeld politiek-bestuurlijk ‘moeras’)?

• Wie initieert een onderzoek/info-inwinning? En op basis waarvan?

5 Welke doelen worden voor de opsporing beoogd met het inwinnen van informatie uit de boven-

wereld? 

• Welke meerwaarde heeft het runnen in de bovenwereld of kan het hebben?

• Wat is doel van het inwinnen van dergelijke informatie? Bewijsvoering, informatieverzame-

ling, proactieve inzet of …?

• Wanneer spreek je van succes (productie/rendement)?

• Hoe vaak? Hoe veel bronnengesprekken (informanten)?
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6 Welke eisen en competenties stelt deze manier van informatie inwinnen aan runners? 

• Aan welke eisen moet een runner voldoen?

• Over welke competenties moet een runner beschikken?

• Aandacht voor juridische, tactische & gedragsmatige aspect?

• Specifieke opleiding? Wat moeten ze (nog) leren?

• Profiel (of eventueel vacaturetekst).

7 Welke eisen en competenties stelt deze manier van informatie inwinnen aan informanten? 

• Welke eisen en competenties stelt deze manier van informatie inwinnen aan runners? 

• Eisen informant (bronselectie)?

• Competenties informanten?

• Gebruik plan van aanpak (welk instrument)?

8 Hoe passen RIB en het gebruiken van de verzamelde info in het wettelijk juridische kader?

• Hoe wordt informatie verwerkt (afscherming)?

• Hoe wordt deze info verstrekt (andere CIE-afdelingen, tactisch team)?

• Op welke manier kan info worden gebruikt?

9 Op welke wijze kan dit fenomeen worden ingebed in de organisatie?

• Bij welke opsporingsinstantie hoort RIB wat u betreft thuis (afdeling)?

• Hoe verhoudt RIB zich tot runnen in de onderwereld?

• Welke mensen/functies zet je voor RIB in?
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BIJLAGE 2

Lijst met gehanteerde begrippen

ACQ Een potentiële informant die door middel van nulmeting wordt 

gescreend en voorlopig wordt ingeschreven.

Acquireren in de bovenwereld Het benaderen van personen die zich niet bevinden in de 

traditionele criminele omgeving, maar de beschikking hebben over

een legitieme functionaliteit binnen het maatschappelijk leven (in 

de breedste zin van het woord) en aangesproken worden over de 

activiteiten die zij binnen die functionaliteit uitoefenen en/of over 

de informatie die zij tijdens het uitoefenen van die functionaliteit 

verkrijgen.

Acquisiteur Een persoon die acquisitie doet en openlijk naar buiten treedt. Hij 

legt contacten en is gericht op het opbouwen van netwerken en 

‘algemene’ informatie-inwinning. Hij verwerft geen 

Zwacri-informatie.

Aanlopen (of: aanhoeken) Een gesprek met een informant aangaan.

Afbouwen Het definitief beëindigen van het contact met een informant, dan 

wel het opschorten van het contact met het doel dit na enige tijd 

weer te activeren. 

Afscherming Alle maatregelen die een CIE (en een informant) neemt om de 

identiteit van de informant, de identiteit van de CIE-medewerkers 

en de werkmethodieken geheim te houden.

Bijvangst Betreft strafbare feiten waarover een informant spreekt die niet 

Zwacri-waardig zijn. Zij worden dus niet in het Zwacri-register 

opgenomen. Indien er tactisch gebruik van wordt gemaakt, wordt 

deze informatie middels een proces-verbaal verstrekt aan de 

tactische recherche. Het is niet de bedoeling dat een informant 

enkel om de ‘bijvangst’ wordt gerund.

Bovenwereld ‘Het legale deel van de samenleving, m.n. in contrast met de 

criminele wereld.’ (Van Dale Groot Woordenboek van de 

Nederlandse taal, 14e editie, 2005)

Branche • ‘Tak van wetenschap, handel of nijverheid’ (Van Dale Groot 

Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 2005)

• ‘Een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt door één 

bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door een veel 

voorkomende combinatie van assortimentsgroepen (bij

voorbeeld warenhuizen)’ (Internet)
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Bron Herkomst van informatie. 

Criminele Inlichtingeneenheid De eenheid bij de regionale politiekorpsen, bedoeld in artikel 5, 

(CIE) eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen alsmede 

de eenheid bij het Korps landelijke politiediensten, bij de 

bijzondere ambtenaren van politie (rijksrecherche) en bij de 

Koninklijke Marechaussee, belast met de taak, bedoeld in artikel 2 

van de Regeling Criminele Inlichtingeneenheden.

CIE-bron Informant. In het Zwacri-register is sprake van verschillende 

bronnen die informatie kunnen geven: open bron, verkennend 

onderzoek, opsporingsonderzoek, buitenlandse opsporings-

onderzoek, informant, anonieme bron, getuigen en waarneming 

opsporingsambtenaar buiten onderzoek.

CIE-informant • Modelreglement Zwacri-register 1e lid onder h. Een CIE-

informant: een persoon die, anders dan als getuige of ver-

dachte, aan een opsporingsambtenaar, welke werkzaamheden 

verricht zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder c van de 

Regeling Criminele Inlichtingeneenheden, informatie verstrekt 

omtrent door anderen gepleegde of te plegen strafbare feiten, 

hetgeen voor hemzelf of voor derden gevaar oplevert.

• Modelreglement Informantenregister 1e lid onder e. 

Informant: een persoon die aan een opsporingsambtenaar 

informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of te 

plegen strafbare feiten, waarbij de verstrekking gevaar voor 

deze persoon of voor derden oplevert.

CIE-officier van justitie De als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk 

(CIE-ovj) voor de taakuitoefening van de CIE.

Criminaliteitsbeeldanalyse Onderzoek naar aard, omvang en ontwikkeling van criminaliteit 

in bepaald geografisch gebied.

Criminaliteitsbeeldanalyse- Onderzoek naar aard, omvang en ontwikkeling van criminaliteit

aandachtsveld op een bepaald onderwerp.

Criminele inlichtingen Gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het 

Zwacri- of het voorlopig register.

Evaluatie- en afhandelingscodes Codes die gebruikt worden in het Zwacri-rapport om de be-

(classificatie)(classificatie) trouwbaarheid van de informant en de informatie te classificeren, 

alsmede wat met de informatie gedaan mag worden.

Gelegenheidsinformant Een informant die eenmalig, dan wel over één specifieke zaak 

informatie verstrekt.

Georganiseerde criminaliteit Volgens de onderzoeksgroep Fijnaut (1996) is sprake van ge-

organiseerde criminaliteit indien groepen die primair gericht zijn 

op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige 

gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op 

betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door 
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de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen 

door middel van corruptie uit te schakelen. 

Gesprekscontact Een gesprekspartner van een informatierechercheur/acquisiteur. 

Wanneer overgedragen naar de CIE is het een gesprekscontact 

(bijvoorbeeld iemand uit een bepaalde branche) anders dan een 

informant. Een gesprekscontact wordt dan als voorlopig informant 

ingeschreven.

Getuige (Strafzaak) degene die voor de rechter-commissaris of op de straf-

zitting een verklaring aflegt; anonieme, bedreigde en beschermde 

getuige (Juridisch verklarend woordenboek).

1 Iemand die tegenwoordig is bij een handeling of gebeurtenis 

(om later te kunnen bevestigen dat deze heeft plaatsgehad); 

iemand die, daartoe opgeroepen, voor de rechter een ver-

klaring aflegt betreffende te bewijzen feiten (Van Dale). 

2 Het gaat vooral om zijn gedane mededeling van feiten of 

omstandigheden die hijzelf heeft waargenomen of onder-

vonden. @Getuige in ruime zin bedoelt men mee, dat uit 

eigen waarneming /oog-getuige, strik wettelijk gebezigd. 

Dus een persoon die een verklaring daarover aflegt.@ 

Getuige-informant Een informant die direct aanwezig is geweest bij het strafbare feit 

en dus snel kans loopt getuige te worden.

ICS-code Unieke (door versleuteling verkregen) code per informant. Deze 

meercijferige code wordt samengesteld via een landelijk 

coderingsprogramma aan de hand van de personalia van de 

informant. De ICS-code van de informant wordt centraal 

(landelijk) opgeslagen en onder andere gebruikt om te voorkomen 

dat een informant gaat ‘shoppen’ (zie shoppen).

Informantgegevens Gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of 

verdachte, aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt 

omtrent door anderen gepleegde of te plegen strafbare feiten, met 

inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens, waarvan 

de verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden 

oplevert.

Informatiepositie Het creëren van een positie waar (specifieke) kennis iemand kan 

bereiken of waar verstrekking van kennis en inzicht gebeurt. Een 

informatiepositie is dus breder dan alleen een informant op een 

bepaalde positie. Het kan ook een open bron zijn waaruit infor-

matie uit een bepaalde hoek wordt verkregen.

Informatierechercheur Een rechercheur die zich richt op open (menselijke) bronnen en 

voor de opsporing beschikbare systemen. Hij oefent een 

makelaarsfunctie uit tussen de tactische recherche en de CIE.
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Infosturing Wanneer op vraag van de tactische recherche informatie door de 

CIE wordt aangeleverd.

Intake Gesprek(ken) met een potentiële informant, waarin over en weer 

informatie wordt gegeven en ontvangen om zo tot een beslissing te 

komen of men wel of niet gaat samenwerken (zie Ja/Nee-gesprek).

Intelligence • Intelligence is de geïnterpreteerde, gewogen en gewaardeerde 

informatie (Abrio juni 2003).

• ‘Intelligence is the sum of what is known, integrated with new 

information and then finally interpreted for its meaning’

(McDowell, 1998:12). 

Bij intelligence gaat het om informatie die door de kennis die al 

beschikbaar is, actiegericht wordt gemaakt (preventief of 

repressief).

Ja/Nee-gesprek Gesprek met een potentiële informant, waarin door beide partijen 

wordt uitgesproken of men wil samenwerken. Is een vervolg op 

het intakegesprek.

Koud aanlopen Een CIE neemt het initiatief tot contact met een potentiële 

(ook: koud aanhoeken) informant en tracht met deze in gesprek te komen.

Nationale Criminele De eenheid bij de divisie Centrale Recherche Informatie van het 

Inlichtingeneenheid Korps landelijke politiediensten als bedoeld in artikel 8 van de 

Regeling Criminele Inlichtingeneenheden.

Netwerk • Verzameling van onderling verbonden zaken of personen (Van 

Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 

2005).

• Verzameling van mensen die elkaar kennen, of organisaties 

die vaak samenwerken (Internet).

Netwerkcontacten Personen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld ambtelijke of semi-

ambtelijke sfeer, en die met gebruikmaking van hun voelsprieten 

ontwikkelingen kunnen aangeven en bronnen of getuigen kunnen 

aandragen. Zij worden geregistreerd, maar krijgen geen ICS-code.

Nulmeting Het natrekken van een potentiële informant in relevante bestanden.

Onderwereld Wereld der misdadigers (Van Dale Groot Woordenboek van de 

Nederlandse taal, 14e editie, 2005).

Operationeel maken Informatie van een informant zodanig verwerken dat het gebruikt 

kan worden (in Zwacri-rapport en/of CIE-proces-verbaal).

Opgedroogd Informant heeft om verschillende redenen geen Zwacri-informatie 

meer en is als informant niet meer nuttig.

Organisatiecriminaliteit • Het strafbaar gedrag dat plaatsvindt binnen de context van een 

wettige organisatie, waarbij de dader kenmerken of hulp-

bronnen van de organisatie benut zonder zelf het primaire 

slachtoffer ervan te zijn.

• Misdrijven die individueel of groepsgewijs door leden van een 
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gerespecteerde en bonafide organisatie worden gepleegd 

binnen het kader van de uitoefening van organisatorische 

taken (Van de Bunt, 1992).

Potentiële informant Mogelijk toekomstige informant c.q. iemand die geschikt zou 

kunnen zijn als informant. Een benaderde potentiële informant 

wordt door middel van nulmeting gescreend en voorlopig 

ingeschreven.

Proces-verbaal (ter afscherming Processen-verbaal, in overleg met de CIE-ovj gemaakt, met als

van een informant) (hoofd)doel met de tekst van dit proces-verbaal een informant 

af te schermen.

Restinformatie Alle informatie die is vastgelegd in het onderzoeksdossier, maar 

die niet opgenomen wordt in het procesdossier en die: ‘voldoet 

aan de criteria voor opname in het Register Zware Criminaliteit of 

het Voorlopig Register, verstrekt kan worden aan een ander 

Tijdelijk Register (dit vereist het principe van doelbinding) of 

verstrekt kan worden als verdenking van een zelfstandig strafbaar 

feit in de vorm van een PV aan een daartoe gerechtigde.24 Met 

andere woorden: Onderzoeksdossier minus Procesdossier is 

Restinformatie’ (uit rapportage Veiligstellen van Restinformatie, 

gewoon doen!, Abrio, juni 2004).

Runnen Alle handelingen die CIE-runners verrichten met betrekking tot 

hun contact met een informant.

Scannen/spotten Zoeken naar nieuwe (potentiële) informanten.

Schonen/verwijderen registers Zwacri-gegevens worden verwijderd als zij niet meer noodzakelijk 

zijn voor het doel van het register. Dus niet in eerste instantie de 

termijn maar de doelbinding is hoofdzaak. In de praktijk betekent 

dit, dat gegevens na afloop van de strafzaak moeten worden 

verwijderd tenzij het doel van het register vervolgopslag 

rechtvaardigt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien de 

gegevens nog nodig zijn voor een ander strafbaar feit.

Andere gegevens worden verwijderd na vijf jaar na laatste opname 

van relevante gegevens en als er geen strafrechtelijk onderzoek is 

ingesteld of het aanvankelijke vermoeden van betrokkenheid als 

onterecht aangemerkt moet worden.

Sector • Afdeling van het maatschappelijk of economisch leven (Van 

Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 

2005).
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• Een groep van organisaties of werkgevers die dezelfde 

werkzaamheden verrichten; enkele voorbeelden van sectoren 

zijn: bouw, agrarisch bedrijf, horeca, transport, enzovoort; een 

sector bestaat uit een of meer bedrijfstakken of gedeelten 

daarvan (Internet).

Shoppen Als een (potentiële) informant, zonder medeweten van de runners, 

contact gaat zoeken met een andere CIE of inlichtingendienst. De 

ICS-code kan dit voorkomen (zie ICS-code).

Sleutelpositie Positie waardoor men een toegang, ofwel de werkzaamheid van 

anderen kan beheersen; positie die anderen afhankelijk maakt (Van 

Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, 

2005).

Sociaal-netwerkanalyse Een analyse van waaruit de (sociale) verhoudingen in kaart 

gebracht worden. Het is een techniek om relaties tussen actoren 

(bijvoorbeeld personen, groepen, organisaties of landen) in kaart te 

brengen.

Stapeling/ketenvorming Als in een tactisch onderzoek meerdere processen-verbaal worden 

gebruikt, afkomstig van dezelfde informant. Het risico ontstaat, 

door het bij elkaar leggen van de informatie, dat men te weten kan 

komen, kan veronderstellen, wie de informant is c.q. in welke 

omgeving hij zich ophoudt of in welke branche actief is. Per 

proces-verbaal wordt namelijk telkens weer een stukje 

prijsgegeven.

Sturingsinformatie Informatie die niet als bewijs gebruikt kan worden, maar wel 

sturing geeft aan een opsporingsonderzoek.

Terugkoppeling Door de CIE-runners wordt met teamleden, een CIE-leiding-

gevende of CIE-ovj de inhoud van het gesprek tussen runners 

en informant besproken.

Tipgeld Regeling bijzondere opsporingsgelden, Artikel 1, 

Begripsomschrijvingen.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

7. Tipgeld: 

1 Geld dat op verzoek van de betrokken hoofdofficier van

justitie door de minister van Justitie beschikbaar wordt 

gesteld voor een informant, burgerinfiltrant, burgerpseudo-

koper of burgerpseudodienstverlener wegens door hem 

verstrekte inlichtingen of door hem verrichte diensten, die 

hebben geleid of mede hebben geleid tot de opheldering 

van een strafbaar feit. 

2 Geld dat, zonder dat de verstrekte inlichtingen of de verrichte 

diensten tot opheldering van een strafbaar feit hebben geleid, 

op verzoek van de betrokken hoofdofficier van justitie door de 
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minister van Justitie beschikbaar wordt gesteld voor een 

informant of een burgerinfiltrant in een geval dat: 

– het plegen van een strafbaar feit, op grond van veilig-

heidsrisico’s of andere zwaarwegende belangen in 

opdracht van het openbaar ministerie door de politie is 

voorkomen; 

– de met betrekking tot een strafbaar feit verstrekte 

inlichtingen het algemeen belang of een zwaarwegend 

economisch belang hebben gediend; 

– de inlichtingen hebben geleid tot de opsporing van zaken 

van (nagenoeg) onvervangbare waarde;

– de informant of burgerinfiltrant in opdracht van het 

Openbaar Ministerie niet langer in een onderzoek kan 

worden gebruikt in verband met zijn veiligheid of met 

het afbreukrisico voor dit onderzoek; 

– de informant of burgerinfiltrant, gelet op de duur van het 

onderzoek waarin hij wordt gebruikt, naar het oordeel 

van het Openbaar Ministerie, een incidentele aanmoe-

digingspremie in de vorm van een voorschot op het naar 

verwachting toe te kennen tipgeld dient te worden 

verstrekt; 

– op grond van prioriteitstelling door het Openbaar 

Ministerie, het tactisch onderzoek naar aanleiding van de

verstrekte inlichtingen gedurende langere tijd wordt 

uitgesteld.

Veredelen Het onderzoek dat door o.a. CIE-runners wordt verricht, om aan 

de hand van de door de informant verstrekte informatie meer 

gegevens over een onderwerp te krijgen.

Verstrekken • Modelreglement Zwacri-register 1e lid onder i. Verstrekken 

van gegevens uit het register: het bekendmaken of ter be-

schikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of 

grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn op-

genomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in 

verband met andere gegevens, zijn verkregen.

• Modelreglement Informantenregister 1e lid onder i. 

Verstrekken van gegevens uit het register: het bekendmaken 

of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks 

geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register 

zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet 

in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Warm maken Het over de streep trekken van een potentiële informant om infor-

matie te geven.
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Zelfmelder Potentiële informant die zichzelf aanmeldt (heeft aangemeld).

Zwacri-rapport Een uit Groot-Brittannië overgenomen format voor alle Zwacri-

berichten. Werd in het verleden gebruikt om informatie van 

informanten weer te geven. In de loop der tijd is de roep sterker 

geworden om het formulier aan te passen aan de eisen van de 

moderne informatiemaatschappij en bieden het Zwacri-register en 

-rapport de ruimte om ook informatie uit andere herkomstbronnen 

op te slaan en weer te geven. Het Zwacri-rapport vermeldt dus de 

herkomst van de informatie, alsmede evaluatie- en afhandelings-

codes (zie Evaluatie- en afhandelingscodes). 

Zwacri-register De politie maakt gebruik van verschillende registers waarin ge-

gevens kunnen worden opgeslagen. Het Register Zware Crimina-

liteit neemt in de organisatie een bijzondere plaats in, omdat daar 

informatie waarvan de juistheid niet vaststaat (zogenaamde zachte 

informatie) voor langere tijd kan worden opgeslagen.

• artikel 1, eerste lid, onder l, van de Wet politieregisters stelt:

‘Het register zware criminaliteit: een politieregister dat is 

aangelegd met het oog op de uitvoering van de politietaak,

voor zover het betreft: 1) misdrijven als omschreven in artikel

67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die in

georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en gezien

hun aard of de samenhang met andere misdrijven die in het

georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd, een 

ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of 2) misdrijven

waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf

van acht jaar of meer is gesteld; 3) bij algemene maatregel

van bestuur te omschrijven misdrijven als omschreven in 

artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, die

gezien hun aard of de samenhang met andere door betrokkene

begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde 

opleveren.’
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BIJLAGE 3

Regeling Criminele Inlichtingeneenheden

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a criminele inlichtingeneenheid: de eenheid bij de regionale politiekorpsen, bedoeld in artikel 5,

eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen alsmede de eenheid bij het Korps

landelijke politiediensten, bij de bijzondere ambtenaren van politie (rijksrecherche) en bij de

Koninklijke marechaussee, belast met de taak, bedoeld in artikel 2;

b nationale criminele inlichtingeneenheid: de eenheid bij de divisie Centrale Recherche

Informatie van het Korps landelijke diensten als bedoeld in artikel 8;

c ministers: de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geza-

menlijk;

d informantgegevens: gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of verdachte,

aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of te ple-

gen strafbare feiten, met inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens, waarvan de

verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden oplevert;

e criminele inlichtingen: gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het register

zware criminaliteit of het voorlopig register;

f beheerder: de beheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet politieregisters;

g CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk

voor de taakuitoefening van de CIE.

Artikel 2

Criminele inlichtingeneenheden zijn belast met de informatievoorziening in het kader van de uitvoering

van de politietaak, voorzover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van

de Wet politieregisters.

Artikel 3

1 Criminele inlichtingeneenheden werken overeenkomstig deze regeling met elkaar samen.

2 De samenwerking tussen de criminele inlichtingeneenheden strekt tot een zo doelmatig en

doeltreffend mogelijke taakvervulling en bestaat in ieder geval uit: 

a een uniforme gegevensverwerking als bedoeld in de artikelen 4 en 5;

b onderlinge gegevensuitwisseling als bedoeld in artikel 6;

c structurele gegevensverstrekking aan de nationale criminele inlichtingeneenheid als

bedoeld in artikel 7.
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Artikel 4

1 Criminele inlichtingeneenheden verrichten in ieder geval de volgende werkzaamheden: 

a het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;

b het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig regis-

ter overeenkomstig de daartoe vastgestelde modelreglementen;

c het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en ande-

re gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aan-

merking komen voor registratie op grond van de Wet politieregisters;

d het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan: 

1° signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voorzover het betreft misdrijven als

bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Wet politieregisters;

2° periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;

e het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daartoe vastgestelde model-

reglementen.

2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maken criminele inlichtingen-

eenheden gebruik van de door de ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.

3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking

van personen als omschreven in artikel 1, onder d, wordt uitsluitend verricht door de crimine-

le inlichtingeneenheid.

Artikel 5

Criminele inlichtingeneenheden registreren informantgegevens overeenkomstig het daartoe vastgestel-

de modelreglement, onder gelijktijdige codetoekenning. Informantgegevens kunnen slechts worden

verstrekt voorzover dit noodzakelijk is voor de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding

van de opgenomen gegevens.

Artikel 6

1 Criminele inlichtingeneenheden wisselen onderling, gevraagd en ongevraagd, criminele

inlichtingen uit indien dit van belang kan zijn voor de uitvoering van de politietaak. Daartoe

wordt gebruikgemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

2 Twee ambtenaren van de criminele inlichtingeneenheid worden aangewezen met het oog op de

autorisatie als bedoeld in artikel 17 van het Besluit politieregisters ten aanzien van de registers

zware criminaliteit bij de overige criminele inlichtingeneenheden.

3 De korpsbeheerder draagt ervoor zorg voor dat aan de ingevolge het tweede lid aangewezen

en hem bekendgemaakte ambtenaren van andere criminele inlichtingeneenheden autorisatie

wordt verleend.

Artikel 7

1 Criminele inlichtingeneenheden stellen de nationale criminele inlichtingeneenheid in kennis

van: 

a gegevens uit het register zware criminaliteit en uit het voorlopig register die van nationa-

le of internationale betekenis zijn;
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b personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b,

van de Wet politieregisters geregistreerde personen;

c codes als bedoeld in artikel 5;

d overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördina-

tie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingeneenheid.

2 Ter uitvoering van het eerste lid, onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens

als opgenomen in bijlage II van deze regeling maken de criminele inlichtingeneenheden

gebruik van de door de ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.

Artikel 8

1 De nationale criminele inlichtingeneenheid registreert: 

a gegevens in het nationale register zware criminaliteit en het nationale voorlopig register

voorzover deze gegevens van nationale of internationale betekenis zijn;

b personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b,

van de Wet politieregisters geregistreerde personen in de door de ministers aangewezen

geautomatiseerde verwijzingsindex;

c codes die zijn toegewezen in het kader van de registratie als bedoeld in artikel 5.

2 De nationale criminele inlichtingeneenheid analyseert de gegevens, bedoeld in het eerste lid,

onder a, en verstrekt mede aan de hand daarvan de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder

a en b, aan hen die daarop bij of krachtens de Wet politieregisters aanspraak kunnen maken.

Artikel 9

1 De ambtenaar die deel uit maakt van een criminele inlichtingen eenheid voldoet aan de eind-

termen van de door de ministers aan te wijzen vervolgopleiding.

2 De beheerder draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, bedoeld in

het eerste lid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de aan de in het eerste lid

bedoelde eindtermen.

Artikel 10

1 De beheerder bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werk-

zaamheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een cri-

minele inlichtingeneenheid.

2 De termijn, bedoeld in het eerste lid, is ten hoogste vier jaar en kan twee maal met twee jaar

worden verlengd.

3 Voor de ambtenaar die voor de inwerkingtreding van deze regeling is aangesteld, gaat de ter-

mijn, bedoeld in het eerste lid, in op het tijdstip, bedoeld in het artikel 13, eerste lid.

Artikel 11

1 De bij de criminele inlichtingeneenheid in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en bevei-

ligd. Tot deze vertrokken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de crimi-

nele inlichtingeneenheid, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-offi-

cier van justitie.
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2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de korpsbeheerder aan anderen toegang zon-

der begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat

identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit de ver-

antwoordelijkheid voor de ambtenaren van de criminele inlichtingeneenheid.

3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingeneenheid zijn de vertrekken deug-

delijk afgesloten.

Artikel 12

De beheerder draagt ervoor zorg dat onbevoegde kennisneming van criminele inlichtingen en infor-

mantgegevens niet kan plaatsvinden. In dat kader ziet de beheerder erop toe dat: 

a deze informatie niet door onbevoegden waarneembaar is;

b deze informatie niet zonder toestemming wordt vermenigvuldigd of vernietigd dan wel uit

de vertrekken, bedoeld in artikel 11, wordt meegenomen;

c informatiedragers op afdoende wijze vernietigd kunnen worden;

d toegang tot geautomatiseerde registers wordt beveiligd met een gebruikersnaam en perio-

diek wisselende wachtwoorden;

e bij geautomatiseerd transport van criminele inlichtingen voldoende beveiligingsmaatrege-

len worden getroffen;

f bij gebruik van een netwerksysteem voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen

tegen het verloren gaan van de informatie en ter voorkoming van onbevoegde bevraging.

Artikel 13

1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2000.

2 Op het tijdstip, genoemd in het eerste lid, wordt de CID-regeling 1995 ingetrokken.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling criminele inlichtingeneenheden.
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In de jaren 1970-1980 was het onderscheid tussen onderwereld en bovenwereld redelijk duidelijk. 
De onderwereld, dat waren de criminelen en de bovenwereld de goedwillende burgers. Redelijk 
duidelijk, want bijvoorbeeld een landelijke horecaketen vertroebelde dat beeld enigszins, maar 
toch... Het onderscheid is echter langzaam maar gestaag onduidelijker geworden. Bestuurders van 
Ahold , diverse gerenommeerde bouwbedrijven en afvaltransporteurs werden ineens veroordeeld 
voor het plegen van strafbare feiten. Hierdoor veranderde niet alleen hun persoonlijk aanzien, maar 
ook dat van hun bedrijf en zelfs van een hele branche. 
Aanslagen op en liquidaties van vastgoedlieden en advocaten duiden ook op een verwevenheid 
tussen de onder- en de bovenwereld. Fiscale en financiële constructies, bijvoorbeeld om geld wit 
te wassen, worden bedacht, uitgevoerd en ondersteund door fiscaal en financieel deskundigen 
en notarissen. Toch allemaal functionarissen uit beroepsgroepen met een integer imago, op wier 
onkreukbaarheid wij zouden mogen vertrouwen. Of niet?
De aantoonbare verwevenheid tussen lieden uit de onder- en de bovenwereld noopt opsporings-
diensten om ook informatie in te winnen in die bovenwereld en niet alleen in de ‘klassieke’ 
onderwereld. Het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde heeft in samenwerking 
met haar Kenniskring een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het runnen van 
informanten in de bovenwereld. Dit onderzoek heeft geresulteerd in dit boek, Informatie-inwinning 
in de ‘bovenwereld’, waarin het runnen in de bovenwereld vanuit diverse invalshoeken wordt 
benaderd. Het geeft handreikingen voor de organisatie, voor de uitvoering, voor werving en selectie, 
maar geeft ook antwoorden op de hoe-vraag: hoe doe je dat nu, runnen in de bovenwereld? Hoe pak 
je dat aan? Waarop richt je je en op welke wijze doe je zoiets?
Naast dit boek verschijnt ook een werkboek, gekoppeld aan een training runnen in de bovenwereld.

Politieacadem
ie O

nderzoeksreeks 21	
  

Po
lit

ie
ac

ad
em

ie
 O

nd
er

zo
ek

sr
ee

ks

In
fo

rm
a
tie

-in
w

in
n

in
g

 in
 d

e
 ‘b

o
v
e
n

w
e
re

ld
’

De wereld op zijn kop

Nicolien Kop, Theo Derksen, Robert van der Lee 

en Jos Hoekendijk  

Informatie-inwinning in de ‘bovenwereld’

isbn 978 90 3524 156 5

om.npa21a.indd   1 18-07-2007   20:36:07



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




