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VOORWOORD
Sinds 2013 bestaat de Nationale Politie. Het hoofddoel is het leveren van
een grotere bijdrage aan een veiliger Nederland. Dit willen we realiseren
door betere politieprestaties te leveren, te functioneren als één korps en
meer legitimiteit van en groter vertrouwen in de politie te verkrijgen. Dat
alles is sneller opgeschreven dan gerealiseerd. Dit niet in de laatste plaats
omdat tijdens ‘de verbouwing de verkoop’ gewoon doorgaat. Maar we
liggen op koers.
Die koers om het veiliger te maken is overigens niet voorbehouden aan
de Nationale Politie alleen. Gelukkig voelen andere overheden en het
bedrijfsleven ook de urgentie om daar in gezamenlijkheid aan te werken. Maar daar blijft het niet bij. Want ook burgers zien mogelijkheden
en kloppen op de deur om haar gedachten ingevoerd te zien. Vroeger
zouden we dat als ongemakkelijk en zelfs wellicht wat bedreigend hebben ervaren. Die tijd ligt achter ons: het is een kans. Een kans die we
moeten grijpen.
Het opmerkelijke van het Burgerinitiatief 1Overheid is dat zij er niet op
gericht is om de politie en het Openbaar Ministerie meer te laten handhaven, maar dat zij signaleren dat we het als Overheid voor kwaadwillenden soms wel heel makkelijk maken om te frauderen en dat je daar
wat aan zou moeten doen. Niet alleen door samen te werken, maar
vooral bloot te leggen waar de overheid zich kwetsbaar maakt, bijna
gelegenheid geeft.. En als je daar iets aan zou doen, criminaliteit minder
kans krijgt. Daar kun je niet tegen zijn.
In Nederland wordt er vermoedelijk voor meer dan 10 miljard euro gefraudeerd. Dat gaat ergens over. Het is dus de moeite waard om eens
zorgvuldig te kijken op welke wijze het burgerinitiatief 1overheid dat
bedrag wilt terugdringen. Het vergde van hen moed en doorzettingsvermogen om zover te komen. De kracht van het idee moet nu zijn werk
gaan doen. Ik draag het oprecht een warm hart toe.

Ruud Bik
Plv. Korpschef Nationale Politie
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Biografie 1Overheid

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

1.

Biografie 1Overheid

In deze biografie 1Overheid leggen wij uit waarom we het Initiatief
1Overheid zijn begonnen. We beschrijven onze waarneming over de
huidige aanpak van fraude en stellen vast dat de gebruikte capaciteit
qua effectiviteit danig kan verbeteren. Veel overheidsorganisaties kijken
veelal niet verder dan ‘hun taakveld’ en capaciteit wordt meer ingezet
voor het repressief opsporen en vervolgen van incidenten dan het preventief doorbreken van patronen.
1Overheid is een initiatief van burgers die verontrust zijn over de miljarden
euro’s die jaarlijks verdwijnen door fraude in alle sectoren van de samenleving. Betere samenwerking tussen overheidsinstanties en systematischer
vergelijking van bestanden moet fraude voorkomen en terugdringen.
Fraude is een maatschappelijk fenomeen dat schade berokkent voor de
binding van de samenleving en de onderlinge solidariteit. De impact en
de omvang van de schade als gevolg van fraude kan worden uitgedrukt
in harde euro’s. De maatschappelijke schade is naar schatting minstens
€ 11 miljard euro op jaarbasis (omgerekend € 600,- per hoofd van de
bevolking). De overheid is de grootste benadeelde met een fraudeomvang van minstens € 7,3 miljard. De fraude tussen burgers en bedrijven
onderling bedraagt € 3,7 miljard.
Deze cijfers lijken educated guesses, maar zijn meer dan dat1. Het debat
over misdaad en straf wordt volgens ons vertekend doordat het strafrechtelijk systeem (aangiften, strafzaken, veroordelingen) als maat der
dingen wordt gezien. Het strafrechtelijk systeem is ‘slechts’ een sanctionerend systeem naast het bestuursrecht en het civielrecht.
1Overheid vindt dat structureel bronnen van bestuurlijke toezichthouders en het bedrijfsleven moeten worden betrokken in fraudebeeldana1

Zie uitzending Nieuwsuur 18 december 2013 PWC partner A. De Bruijn in gesprek met M. Tweebeeke
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lyses. Waarom wel een monitor georganiseerde misdaad? En, waarom
niet een fraude-monitor waarin verschillende soorten van bronnen worden geanalyseerd? 1Overheid pleit voor meer precisie.

1.1 Wat is ons doel?
Doel van 1Overheid is het helpen verbeteren van de samenwerking tussen overheidsdiensten in het voorkomen van fraude en het verbeteren
van de samenwerking tussen overheidsdiensten en private partijen. Als
motto hebben wij gekozen: ‘Het bestaande beter verbinden’. En dat betreft niet alleen de techniek. Het gaat vooral om samenwerking tussen
organisaties en de mensen die daar werken. Een optimale samenwerking leidt tot een effectievere en efficiëntere preventieve fraudeaanpak.
Nu gaan er teveel instanties alleen voor ‘eigen geluk’. Men beperkt zich
tot het blikveld ‘wat zie ik door mijn rietje..’.
De omvang van de door fraude verloren overheidsgelden kan fors worden
teruggedrongen. De beoogde verbetering wordt gezocht in de versterking
van de fraudepreventie (doorbreken van terugkerende patronen) én het
doorbreken van de silo (verkokerde) aanpak.
Daarnaast betekent verbetering van de samenwerking ook het door de
overheidsinstanties benoemen van elkaars zwakke plekken: waar doen
zich de kansen op fraude voor? Door te anticiperen op de risicofactoren
die aan de fraude ten grondslag liggen kunnen de lekken in de systemen
en werkprocessen worden gedicht. Dat voorkomt fraude. Natuurlijk moet
repressie ook, maar er kan aanmerkelijk meer rendement worden verkregen door na te denken (en daadwerkelijk ingrijpen) als een patroon
van fraude wordt geïdentificeerd. Voorkomen is beter dan genezen. Dit
verkiezen wij boven de huidige incidentele repressieve aanpak van fraude.

1.2 Waarom kan het beter?
De huidige fraudeaanpak door de overheid is arbeidsintensief en heeft
slechts een beperkt effect op het beheersen en terugdringen van de
fraudeomvang. De reden hiervoor is wat wel wordt genoemd ‘het ge-

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

brek aan administratiefrechtelijke burenhulp’: het geen gebruik maken
van informatie of interventiemogelijkheden van overheidspartners. De
samenwerking tussen overheidsinstanties in de fraudeaanpak is gebrekkig en de onderlinge informatie-uitwisseling vindt beperkt plaats.
De oorzaak van de beperkte samenwerking in de fraudeaanpak is de
benadering van de fraude op gevalsniveau, vanuit de eigen koker van
de betrokken overheidsinstantie. Er is onvoldoende aandacht voor fraudepatronen en de criminele processen die daaraan ten grondslag liggen.
De verticale organisatiestructuur van de overheid bevordert de verkokerde fraudeaanpak. Daarbij komt dat een probleem in de samenleving
steevast door de overheid wordt geadresseerd met (meer) beleid. Het
beleid wordt vertaald in een norm of wet. Elke wet wordt opgedragen
aan een uitvoeringsorganisatie die hiervoor geoormerkt budget ontvangt. Deze uitvoeringsorganisaties zijn taakorganisaties die alleen de
opgedragen taak mogen uitvoeren. De baten van de door ons voorgestelde aanpak gaan echter veelal naar andere afdelingen en organisaties
en niet naar de organisatie die de investering in de aanpak moet doen.
Er is daardoor te weinig oog voor het inzetten van interventiemogelijkheden van overheidspartners. Er wordt niet nagedacht over het organiseren van een ‘gemeenschappelijk eigenbelang’.
Tussen de uitvoeringsorganisaties zitten naden en gaten: het sluit net
niet helemaal aan. Calculerende burgers en bedrijven nestelen zich in de
naden en maken er gebruik van. Ambtenaren worden niet in staat gesteld om de naden en gaten te dichten. Zij krijgen geen of onvoldoende
instrumenten om op te treden. Zij worden afgerekend op inspanningen
die juist het verkokerd gedrag versterken en de samenwerking afstraffen. Ook politiek en bestuur kennen een onvermogen om de verkokering te doorbreken, doordat zij sturen op verkokerde resultaten.
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1.3 Hoe denken wij een betere fraudeaanpak te kunnen
bereiken?
De verbetering van de fraudeaanpak wordt nagestreefd door middel
van kleinschalige experimenten. De experimenten zijn afgebakende en
aansprekende projecten. In de kleinschalige experimentele opzet is de
fraudeaanpak gericht op één fraudesignaal binnen een beperkt geografisch gebied (bijvoorbeeld een wijk), op basis waarvan alle betrokkenen
worden aangepakt.
De gedachte is om aan de hand van kleine succesvolle experimenten te
laten zien welke fraudeaanpak werkt bij een bepaald fraudepatroon.
Door het aaneen rijgen van kleine successen kan de fraudeaanpak geleidelijk worden uitgebreid. In de uitbreiding van de fraudeaanpak komen
ook knelpunten aan de orde als de sturing op een koker overstijgende
fraudeaanpak en de privacybescherming van burgers en verdachten.
In de experimenten wordt gehandeld op basis van fraudepatronen. Aan
de fraudepatronen kunnen de signalen van fraude worden ontleend.
De fraudesignalen kunnen worden verrijkt tot informatie over fraudevormen. Door analyse van de verrijkte informatie kan vervolgens een effectieve en efficiënte fraudeaanpak worden opgesteld. Een belangrijke
voorwaarde voor de uitvoering van de fraudeaanpak is de mogelijkheid
om koker-overstijgend te kunnen handelen. Om dit mogelijk te maken,
wordt de fraudeaanpak uitgevoerd op basis van een bindende opdracht
waaraan de betrokken overheidsinstanties zich committeren.

1.4 Hoe is het eigenlijk ontstaan?
Het begin van de gedachte ontstond al tijdens de Bijlmerramp (1992)
toen duidelijk werd hoeveel bestanden (34) nodig waren om vast te stellen wie in welke flat moest hebben gewoond. Het bestand van de Otto,
de Wehkamp en van de dierenarts bleken het dichtst bij de werkelijkheid
te zitten. De bestanden van de overheid bleken vervuild en achterhaald.
En daardoor konden veel mensen in een ‘twilight zone’ manoeuvreren.

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

De geest kwam pas echt uit de fles toen en aantal jaren terug in Amsterdam vast is gesteld dat in Nederland 50.000 mensen rond liepen die nog
een boete moesten betalen of een straf moesten uitzitten. Tegelijkertijd
was er niemand die dezelfde categorie een strobreed in de weg legde
om een paspoort in ontvangst te nemen. Of er nog ‘een boete open
staat’ wordt nimmer gevraagd. De linkerhand van de overheid heeft
geen idee wat de rechterhand doet. Minister Asscher sprak in zijn tijd als
wethouder van Amsterdam over ‘het monster van Frankenstein’.
De ergernis over de ontstane toestand, de fraude die erdoor gepleegd
kan worden en onze betrokkenheid bij de publieke zaak, maakten dat
wij ons verenigd hebben in 1Overheid.

1.5 ‘No budget, no structure, no hierarchy’
1Overheid wordt niet gefinancierd maar facilitair ondersteund door
beschermheer Burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Gemaakte
kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemers zelf. In opdracht van
het ministerie van Sociale zaken wordt een (betaalde) opdracht uitgevoerd. Dit betreft de analyse van vijf interventie-projecten op basis van
het 1Overheid analysekader. We hebben geen ondersteuning, staf, kantoor of concrete werkverdelingen noch afspraken. Wel een doel.

1.6 Wat cijfers, het gaat ergens over…

·
··
·
··

90.000 beboete mensen worden niet gevonden en de boete dus
afgeschreven
30.000 veroordeelden zijn onvindbaar
360.000 woningen staan administratief leeg
36.000 klanten van de Rijksbelastingdienst hebben een onbekend
adres
40.000 studenten frauderen met de uitwonende studiebeurs
300.000 spookburgers zijn onvindbaar voor de overheid.
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1.7 Wel kortstondige aandacht, geen (preventieve)
doorwerking
Fraude krijgt veel aandacht. Zo besteedde Zembla in de afgelopen 10
jaar 23 documentaires aan fraude, publiceerde Elsevier 2.420 artikelen,
en verschenen er van de Rijksoverheid 4750 artikelen over fraude. In de
periode 2011-2014 zijn er 603 Kamervragen over gesteld.
Maar de aandacht is vluchtig. Een incident krijgt kortstondig aandacht.
En verdwijnt dan weer.

1.8 1Overheid staat voor de waarden van de rechtsstaat
De verkokerde aanpak van fraude heeft niet alleen te maken met de
gefragmenteerde organisatie van de overheid en in het bijzonder de (bijzondere) opsporing, bestuurlijke toezichthouders en het bedrijfsleven.
1Overheid is niet een blind pleidooi om de informatiesluizen open te
zetten om de burger van de wieg tot het graf volledig transparant, voorspelbaar en kneedbaar te maken. Geenszins. 1Overheid heeft alle respect voor de waarden van de rechtsstaat. 1Overheid hecht aan checks &
balances. Aan tegenmacht. Aan verantwoording.
Dat neemt niet weg dat in het niemandsland tussen bestuurslagen, beleidsvelden, fraudedomeinen en routines van toezichthouders soms ten
onrechte met het privacy-argument wordt geschermd. ‘Dat mag niet
van de privacy’ is een veel gehoord en misbruikt argument. Vaak vanwege eigenbelang. Om vooral niet te hoeven samenwerken.
Wij zien dat binnen bestaande juridische regimes meer uitwisseling mogelijk is. Binnen het initiatief 1Overheid participeert niet voor niets een
prominent expert op het terrein van privacy. Er dient iets te gebeuren
aan de ‘koudwatervrees’ en het misbruik van het misplaatste argument.
1Overheid probeert voorbij de dogmatiek te raken.

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

1.9 Wat hebben we gedaan sinds het voorjaar van
2013?
In verschillende samenstellingen is maandenlang, talloze malen gesproken over de wijze waarop samenwerking tussen overheden en het rendement daarvan ter voorkoming van fraude kan worden verbeterd. Er is
veel nagedacht over de wijze waarop de huidige ineffectiviteit onder de
aandacht kan worden gebracht. De gesprekken vonden veelal plaats op
de MS Agaath en verspreid liggende pizzeria’s in en rond Amsterdam.

Om aandacht te genereren is een film over de aard en omvang van fraude gemaakt en op Youtube geplaatst. (Hier werd aandacht aan besteed
door het NRC Handelsblad, Binnenlands Bestuur, Nieuwsuur en RTL).
https://www.youtube.com/watch?v=Oj9om9gqJlY
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1Overheid initiatiefnemers zijn met regelmaat geïnterviewd.

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zag aanleiding ons uit te
nodigen voor een nadere toelichting. Dat inspireerde hem om een eerste
bespreking in de ambtswoning in 2013 te organiseren. Hieraan hebben
meerdere bewindspersonen (Opstelten, Plasterk, Weekers) deelgenomen, alsmede de top van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst
en SG’s en DG’s. De initiatiefgroep heeft ruimte gekregen om toe te lichten wat haar drijft en welke andere wegen kunnen worden ingeslagen.
Burgemeester Van der Laan stelt kort daarna ruimte ter beschikking op
het stadhuis voor een 1Overheid Actiecentrum waar verschillende multidisciplinaire fraude-pilots in gang worden gezet. Deze hadden betrekking op adresfraude, faillissementsfraude, spookauto’s en hypotheekfraude. Over de resultaten hiervan wordt later in deze biografie verslag
gedaan.
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De pilots zijn in gang gezet in samenwerking met meerdere (overheids)
organisaties in de geest van ‘Het bestaande beter verbinden’. Hierbij
stond niet bestandskoppeling centraal, maar het delen van informatie
onderling in de vorm van casusoverleg.



In de tweede bijeenkomst in de ambtswoning in 2014 zijn door 1Overheid ‘huiswerkopdrachten’ verstrekt aan de aanwezige bewindspersonen (Opstelten, Plasterk, Wiebes). Dit ‘huiswerk’ had betrekking op
mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving om barrières in de multidisciplinaire aanpak weg te nemen. De bewindspersonen hebben toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Over de resultaten hiervan wordt
later in deze biografie verslag gedaan.
1Overheid heeft bijdragen geleverd aan een hoorzitting van de vaste
Kamercommissie Veiligheid en Justitie over fraude op 6 maart 2014.
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1Overheid heeft op Nyenrode een fraude-congres georganiseerd
waar meer dan 100 vertegenwoordigers uit de politiek, wetenschap,
rechtshandhaving en het bedrijfsleven aanwezig waren.

1Overheid heeft een werkbezoek gebracht aan het Britse Home Office,
Customs en Capgemini om kennis en ervaringen te delen. En om de
nieuwste toepassingen van multidisciplinaire fraudedetectiesystemen te
onderzoeken.
In de ‘week van de veiligheid’ van 6 tot 11 oktober van VNO-NCW is
samen met VNO-NCW een fraudecongres georganiseerd. 1Overheid is
in gesprek met brancheverenigingen, ondernemers, toezichthouders,
curatoren, incassobedrijven en mensen uit de rechtshandhaving. Presentaties zijn gegeven bij RCF Kenniscentra Handhaving, het fraude filmfestival in EYE, bij Boer en Croon en de Politieacademie.

Er is ruimte gekregen om in de Gemeenteraad van Amsterdam toelichting
te geven over het rendement van de methode 1Overheid (zie bijlage)

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

1overheid werd genomineerd voor het Filmfraudefestival van 2014

1overheid heeft een eigen websitehttp://initiatief1overheid.nl

Voorbereidingen worden getroffen om ook in andere gemeenten actiecentra ‘van de grond te trekken’. In de aanloop naar een volgende ambtswoningbijeenkomst was er aanleiding voor de geschiedschrijving door
deze biografie samen te stellen en zes aanbevelingen te formuleren.
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 aarnemen in de praktijk
W
van fraude aanpak
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2. 	Waarnemen in de praktijk van
fraude aanpak

2.1 367.000 hits in 0.38 seconden
Als je ‘fraude aanpak’ intikt op Google, komen er 367.000 hits in 0,38
seconden. Je kunt niet zeggen dat er niet veel gebeurt. Maar de vraag is
natuurlijk of het goed genoeg gebeurt.
Piet Klein, columnist bij RTL schreef dat hij niet wist of hij heel hard
moest huilen of ongelooflijk boos moest worden toen hij in de zomer
van 2013 geconfronteerd werd met de opening van het NRC handelsblad. ‘Fraude heeft een “onverantwoorde” omvang’. Een club experts
–vrijwilligers!- onderzoekt en bepleit een systematische aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik in Nederland Fraudeland. Onder het motto
‘8 miljard, dat is echt te veel’ leek hem het understatement van het
jaar. De lijst met soorten fraude is indrukwekkend en eindeloos en die
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8 miljard lijkt een conservatieve inschatting. Het probleem is volgens
Klein steevast het politiek-bestuurlijke antwoord. Dat zou volgens hem
te laat komen, is vaak ontoereikend en vertelt soms ronduit (hij probeert
het vriendelijk te zeggen) niet het hele verhaal. Niet het eerlijke verhaal.
Het NRC Handelsblad had geschreven dat de kans dat fraudeurs gepakt
worden hooguit 1 å 2 procent is. Welke politicus legt dat uit?
Klein beschrijft verder wat er gebeurt als je er instanties mee lastigvalt.
Uitvoeringsorganisaties ontkennen of relativeren de omvang. Toezichthouders geven geen commentaar. En politiek verantwoordelijken suggereren dat het hun volle aandacht heeft en dat ze er bovenop zitten.
Als journalist ervaart Klein dat woordvoerders woedend zijn wanneer er
onbevallige teksten worden gepubliceerd en dat professionele relaties
ronduit verziekt raken. Kennelijk doet het te veel pijn omdat je ontmaskert en dat wordt politiek niet opportuun geacht. Het aantal Kamervragen liegt er niet om maar de beantwoording reikt veelal niet verder dan
goed lopende teksten over het proces die de vragensteller figuurlijk het
bos in sturen.
De werkelijkheid is complex. Je stuit al snel op wetten en bezwaren bij
een effectieve aanpak van fraude. Er is veel bestuurlijke drukte en er zijn
veel instanties die ook verlegen zitten met de vraag wat ze het beste
kunnen doen om fraude te voorkomen. In de praktijk blijken zij veelal
vast te zitten in de ‘eigen’ wereld van de betrokken instantie, die een
‘eigen’ financiering heeft, een ‘eigen’ doelstelling en vooral het ‘eigen’
belang om niet vervelend in het nieuws te komen. Daarmee is de basis
ook gelegd voor een natuurverschijnsel: de institutionele weerstand verder te kijken dan het ‘eigen’ takenpakket.
Je kunt met recht de vraag stellen of ons met zijn allen niet een rad voor
ogen wordt gedraaid. In het debat over de zorgfraude werd beweerd
dat er voldoende capaciteit is voor de opsporing van strafbare feiten.
In het onlangs gepubliceerde boek ‘De gekooide recherche’ van Michiel
Princen wordt ook uitgelegd dat de capaciteit in de opsporing vooral besteed wordt aan dood en geweld. De aandacht voor financiële criminaliteit staat in geen verhouding. De pakkans voor fraude is ook illustratief.
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Die komt nergens boven de 4 procent. Volgens het inrichtingsplan van
de Nederlandse Politie is de totale capaciteit voor financieel economische criminaliteit 1156 FTE. Maar hoeveel blijft daar netto van over? En
hoeveel zaken worden er écht aangepakt?
In het debat over de ‘Bulgarenfraude’ is door de Kamer gevraagd om
een overzicht van alle vormen van fraude met alle toeslagen en hoe die
(strafrechtelijk of administratief) zijn afgehandeld. Die informatie is er
niet gekomen. Journalisten komen alleen maar verder als ze een verzoek
indienen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
In december 2013 zat PWC partner A. De Bruijn in de studio van
Nieuwsuur en geeft een toelichting op het binnen het bedrijf samengestelde sheet waaruit blijkt wat de kosten voor de samenleving zijn. En
die zijn aanzienlijk. Volgens PWC wordt er in Nederland ten minste voor
3,7 miljard aan horizontale fraude (tussen partijen) gepleegd en voor 7,3
miljard aan verticale fraude (tussen overheid en partijen).

Het gaat hier om meer dan een educated guess waarbij dus sprake is
van 11 miljard euro per jaar. Minimaal. Als je het snel leest valt het wel
mee, maar omgerekend gaat het hier om 600 euro per hoofd van de
bevolking in Nederland.

2.2 Minister van Veiligheid en Justitie een rijks brede
aanpak van fraude
Er is geen gebrek aan fraudebeleidstaal. Het ministerie van Veiligheid en
Justitie bracht op 20 december 2013 een nota uit.
Als coördinerend minister van Veiligheid en Justitie schrijft hij over de
rijks brede aanpak van fraude aan de Kamer. Hij doet dit mede namens
de ministers van Sociale zaken, de minister van Volksgezondheid, Wel-
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zijn en Sport, de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties,
de minister voor Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur- en Wetenschap en de Staatssecretaris van Financiën. De minister
zegt in zijn brief ook terug te komen op de voornoemde uitzending bij
Nieuwsuur van 18 december 2013. In de brief schrijft de minister op zoek
te zijn naar een nieuwe balans tussen vertrouwen, dienstverlening en
fraudebestrijding. Daarbij zegt hij niet alleen fraudeurs te willen aanpakken maar ook dat de goedwillenden lijden onder de kwaadwillenden.
“De effecten van fraude met publieke middelen reiken verder dan alleen
de directe financiële schade voor de overheid,” aldus de minister. “Fraude ondermijnt de integriteit van het economisch stelsel, het vertrouwen
in de financiële instellingen, tast de betaalbaarheid van voorzieningen
aan en kan leiden tot een vermindering van het maatschappelijke draagvlak voor sociale voorzieningen en tot aantasting van het rechtsgevoel.
Zowel de overheid als burgers en ondernemingen zijn hierbij slachtoffer.
Fraudeurs zoeken continu naar zwakke plekken in regelingen of systemen om daarmee financieel of economisch voordeel te behalen. Dit
kabinet wil fraude zoveel mogelijk voorkomen en waar fraude ondanks
alle maatregelen toch nog heeft plaatsgevonden, zo effectief mogelijk
bestrijden. Dat vraagt om een brede en integrale benadering waarbij de
rijksoverheid ook zal samenwerken met gemeenten en private partijen,
zoals banken en curatoren. Hierbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van
goede ideeën uit de praktijk en ervaringen op lokaal niveau, waaronder
die van het Amsterdamse burgerinitiatief tegen fraude, ‘Een Overheid’.
Bij de nadere uitwerking van de versterkte aanpak van fraude oriënteert
het kabinet zich daarnaast op goede ervaringen in ons omringende landen, zoals België en het Verenigd Koninkrijk”.
De strategie houdt in dat fraude op 4 manieren wordt aangepakt:

·

Fraudebestendige regels

Deze regels beperken de ruimte voor fraude zo veel mogelijk. Hiervoor
worden alle nieuwe wetten en regels op fraudebestendigheid getoetst.
Helaas zijn beroepsfraudeurs vindingrijk. Actuele kennis van betrokken
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overheden over fraudepatronen, fraudeurs en hun werkwijzen is belangrijk. Zo blijft de overheid leren en kan zij blijven bijsturen.

·

Betere informatievoorziening opsporingsdiensten

De overheid heeft steeds meer mogelijkheden om fraude te signaleren
en op te sporen. Door de informatie in basisregistraties te verbeteren
kunnen controleurs verdachte gevallen sneller achterhalen. Bijvoorbeeld
de basisregistratie personen van de gemeente.

·

F enomenen bestrijden die het plegen van fraude mogelijk of makkelijker maken

Sommige fraudevormen maken het mogelijk om andere fraude te plegen. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsdiefstal, faillissementsfraude en
gefingeerde dienstbetrekkingen. Burgers, bedrijven en de overheid zijn
hier slachtoffer van. Door dit aan te pakken is het moeilijker om fraude
met collectieve voorzieningen te plegen. Ook is het moeilijker voor fraudeurs om burgers en bedrijven op te lichten.’
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en 1Overheid spreken hier vrijwel dezelfde taal. En zowel het ministerie van Veiligheid en Justitie als
1Overheid proberen te breken met de bestaande verkokerde, incidentgerichte en bovenal repressieve aanpak van fraude.
Toch is een interessante notie, dat de minister in zijn brief schrijft dat de
rijks brede aanpak van fraude vooral ligt in de aanpak van fraude met
publieke middelen. Daarmee zegt hij impliciet dat de 3,7 miljard die omgaat tussen partijen waar overheid geen rol speelt minder zijn aandacht
heeft. Terwijl, zeker als je kijkt naar de omvang van faillissementsfraude
veel mensen zonder werk komen te zitten en de overheid indirect uiteindelijk ook weer voor kosten (o.m. uitkeringen) opdraait.
Volgens de ministers vraagt een effectieve en gerichte aanpak van fraudeurs om een verbinding tussen het strafrecht en andere vormen van
handhaving, toezicht en nalevingsbevordering, zodat het strafrecht niet
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geïsoleerd wordt ingezet wanneer andere maatregelen niet helpen (‘ultimum remedium’) maar als inzet die is afgestemd met de acties van
anderen in de handhavingsketen (‘optimum remedium’). Op die manier
is er sprake van een meer afgestemde en integrale handhaving waarin
het strafrecht tijdig en situationeel wordt ingezet.
Het opvallende is dan evenwel dat er eigenlijk alleen maar maatregelen worden opgesomd die vooral een bijdrage kunnen leveren in het
repressieve handhavingsproces. Er wordt gesproken over de aanpak
van subjecten, en afpakken, terugvorderen en terughalen. En als er gesproken wordt over de ‘integrale aanpak’ gaat het vooral om ‘integraal
afpakken’, het instrumentarium voor verbetering van de ontneming en
het terugvorderen en terughalen in het buitenland. Gezien vanuit het
oogpunt van Justitie is dit een begrijpelijke invalshoek. En daar valt ook
niets op af te dingen. Maar het gaat ook om veiligheid en dat is meer
dan het repressieve denken alleen.

2.3 Daadkracht aangevuld met denkkracht
In de aanpak van fraude is het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan
genezen’ nog niet bepaald een tweede natuur. Als je fraude wilt voorkomen (waardoor er ook minder repressie -lees capaciteit- nodig is), dan is
het van belang te zoeken naar systemische weeffouten die het mogelijk
maken door de mazen van het net te glippen. Als iemand een toeslag
vraagt voor de opvang van een kind, is de eerste vraag die gesteld moet
worden of iemand ook een kind heeft. Omdat dit niet gebeurde werden
er vele tientallen miljoenen onterecht uitgekeerd. Als iemand een paspoort aanvraagt, lijkt het (met nog 50.000 openstaande boetes en straffen) relevant te kijken of iemand nog een ‘verplichting’ heeft jegens de
overheid. Als veel Bulgaren zich inschrijven op 1 adres is het zaak om te
kijken of men wel met zoveel mensen brandveilig kan samenwonen in 1
woning. Als het verbruik van elektriciteit en water onevenredig hoog is,
lijkt het relevant te kijken waarom dat is. Als er veel faillietgaande bedrijven op 1 adres staan ingeschreven, is het misschien de moeite om ook
daar te gaan kijken of alles wel in de haak is… Enfin, zo zijn er talloze
voorbeelden te bedenken.
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De aanpak in Nederland van fraude is vooral repressief. Maar daarmee
zijn we ook aan het dweilen met de kraan open. Het is meer van hetzelfde en omdat je gezien de aard en omvang kunt twijfelen aan het rendement is het -naar onze mening- van belang dat in de nabije toekomst
wordt geïnvesteerd in de 1overheid aanpak. Dat wil zeggen: niet zozeer
het incident zelf is relevant, maar vooral als onderdeel van een patroon:
welke ‘maas’ in het net wordt door de fraudeur benut? Wil je effectief
zijn in de aanpak van fraude dan moet je de wil hebben en tonen het
patroon te doorbreken.
De ‘daadkracht’ moet aangevuld worden met ‘denkkracht’.
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Oefenen met 1overheid
pilots in de praktijk
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3.	Oefenen met 1overheid pilots in
de praktijk

1Overheid is samen met de gemeente Amsterdam, Rijksoverheid , Kamer van Koophandel en de Politie pilots gestart. Doelstellingen waren:

·
·
·

 andelingspatronen in kaart brengen waarlangs personen
h
manipuleren, het in meer of mindere mate aantonen van de aard
en omvang van dit probleem,
het ontdekken en beschrijven van mogelijkheden om dit soort
fraudes te voorkomen of te stuiten en
het experimenteren met die mogelijkheden om het probleem te
voorkomen of te stuiten.
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3.1 Pilot 1 Hypotheekrenteaftrek
Een substantieel deel van de Nederlanders ontvangt hypotheekrenteaftrek. Soms zelfs dubbele hypotheekrenteaftrek. Maar niet in alle
gevallen is dit terecht. De volgende casuïstiek illustreert waarom.
Ben en Clara vertellen op verjaardagen honderduit over hoe zij de Belastingdienst voor het lapje houden: ‘Sinds vorige week hebben we weer
een nieuwe huurder op de Flierbesweg,’ laat Clara nonchalant vallen.
Aan die straat ligt het huis waarop Clara officieel staat ingeschreven
in de Basis Registratie Personen. ‘Ja,’ buldert Bert, ‘die stakker betaalt
€ 1500,- per maand voor die woning met wat meubels erin.’ Een neef
van Clara wil weten hoe het stel dit met hun hypotheekrenteaftrek heeft
geregeld. ‘Heel simpel,’ legt Bert uit. ‘We spreken met de huurder af
dat hij zich niet bij de gemeente inschrijft. Daardoor is Clara officieel
nog steeds de bewoner. Dat is dus dubbele hypotheekrenteaftrek voor
ons!’ Gevraagd naar de kans op ontdekking trekt Clara een grimas. ‘De
gemeente komt er toch nooit achter zolang de onderhuurder zich niet
probeert in te schrijven.’
Het stel uit dit voorbeeld zou tegen de lamp lopen wanneer de overheid
informatie uit het vastgoedsysteem ‘Atlas’ zou vergelijken met de BRP-inschrijving en de huwelijkse staat van personen. Licht allereerst de particuliere eigenaren uit het bestand. Selecteer vervolgens de stellen met
huwelijkse staat ‘getrouwd’ en kijk of ze separaat staan ingeschreven.
Insteek Pilot: het in kaart brengen van het handelingspatroon(en) waarlangs personen, door het manipuleren van hun BRP inschrijving, ten onrechte of teveel hypotheekrenteaftrek claimen bij de Rijksbelastingdienst.

·
·
·

Resultaat: zeer beperkt geslaagd
1 case is onderzocht: schadebedrag voor de overheid € 4.000 euro
aan onterechte hypotheekrente aftrek per jaar, verhuur van de woning sinds 2008, dus totaal ca. € 24.000.
87 zaken als casus beoordeeld waarvan slechts (aldus fiscus) in 1
geval fraude is aangetoond.
Patroon steeds zichtbaar, fraude (nog) niet aangetoond.
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·
·

P reventieve aanpak aan loket t.b.v. BRP toegepast, waarbij in 40 à
50 gevallen fraude kon worden voorkomen.

Evaluatie van de pilot:
Bij geconstateerde fraude is de neiging direct over te gaan tot handelen in plaats van verdere analyse van het patroon. Dat is er mede
de oorzaak van dat cijfermatige/statistische onderbouwing van aard
en omvang van het probleem niet is gelukt.
Project paste niet goed in Regionaal Expertise Centrum (RIEC) stramien waarbij per casus wordt gewerkt, in plaats van met een groot
aantal cases waarbij naar patronen wordt gezocht.
Aansturing/ontleende macht niet goed geregeld: er is vanuit enthousiasme heel snel gestart, zonder eerst een concreet doel of
plan en inzet van mensen en middelen af te spreken en voldoende
draagvlak bij de samenwerkingspartners te borgen.
Geen optimaal gebruik mogelijk van bij potentiële partners beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld van het UWV.

·
·
·
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3.2 Pilot 2 aanvragen van briefadressen

Het in kaart brengen van het handelingspatroon(en) waarlangs personen door het aanvragen en verkrijgen van een briefadres in de BRP hun
feitelijke woonsituatie voor de buitenwereld/overheid willen verhullen.

·
··
··

Resultaat: redelijk geslaagd
ca. 40 gevallen zijn beoordeeld, de meest voorkomende achtergrond
= schulden;
aantallen en kwaliteit van de beoordeling van gevallen was beperkt;
de ingezette preventieve aanpak (doorvragen/corrigeren/alternatieven bieden) aan de gemeentelijke loketten is succesvol toegepast;
de preventieve aanpak wordt nu geborgd in processen;
samenwerking met schuldhulpverlening en Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gestart.

·
·

Evaluatie van de pilot:
Pilot paste niet goed in RIEC stramien: te weinig partners aan tafel
en geen optimaal gebruik van bij potentiële partners beschikbare
informatie waardoor er te weinig informatie beschikbaar was;
Aansturing/ontleende macht niet goed geregeld (zie pilot 1)
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3.3 Pilot 3 Faillissementsfraude

Feiten & cijfers: jaarlijks € 2 miljard, pakkans 2%
Bron: Opstelten, 2010, zie ook Tromp, N. Snippe, J. Bieleman: Preventieve
maatregelen horizontale fraude. WODC. Over pakkans: oratie prof. Mr. T.
Hilverda, 25 mei 2012. Het tv-programma Zembla besteedde op 14/12/12
een uitzending aan faillissementsfraude onder de titel Nederland fraudeland.
Insteek pilot:
Het in kaart brengen van het handelingspatroon(en) waarlangs personen potentiële faillissementsfraude voorbereiden.

·

Resultaat: zeer beperkt geslaagd
Op adres H, groot 45m2, hebben 76 bedrijven een vestigingsadres.
Het afgelopen jaar is 1 op de 10 van die bedrijven failliet gegaan. Het
landelijk gemiddelde is 1 op de 1.000. Van deze failliete bedrijven
kon 75% geen administratie aanleveren aan de curator (indicatie
van fraude en strafbaar feit). Met de fraude is een bedrag van ongeveer EUR 500.000,-- aan onbetaalde crediteuren gemoeid, veelal
zijn dit Amsterdamse bedrijven. Bij de Kamer van Koophandel zijn 10
van dit soort panden in Amsterdam bekend. Het voorkomen van de
fraude zou per pand EUR 500.000,-- kunnen besparen, dat is EUR
5.000.000,--.
Er lijkt preventief veel te gebeuren maar buiten de scope van deze pilot.
Na verschillende incidenten was er geen draagvlak meer bij belangrijke partners om de pilot te continueren.

··
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·

Evaluatie van de pilot:
Onvoldoende daadkracht: in een sessie van hooguit twee uur kan
met de pilot worden vastgesteld of op een adres faillissementsfraude
wordt gefaciliteerd. Dat kan worden opgevolgd door één dagdeel
interventie. Het klassieke strafrechtelijke traject leidt tot vervolging,
zoals dat gebeurt in het Haags model. De kosten van één simpele
strafzaak bedragen EUR 30.000,--.
Aantallen en kwaliteit beoordeling casuïstiek te beperkt door ontbreken mogelijkheid tot informatie uitwisseling en formele dekking /
draagvlak voor de samenwerking.
Project werd niet ondergebracht in een bestaand samenwerkingsverband waardoor grote beperkingen ontstonden in aard van opereren
en mogelijkheden voor gebruik van bronnen.
Aansturing/ontleende macht niet goed geregeld (zie pilot 1)
Sterke negatieve invloed van “ongeduld” binnen pilot/initiatiefgroep
op de samenwerkingspartners.

·
·
··

3.4 Pilot 4 Parkeercontroles gestolen auto’s

·
·
·
·

 emiddeld worden er in Amsterdam 190 motorvoertuigen per
G
maand gestolen.
Naast joyriding worden deze voertuigen o.a. gebruikt door criminelen voor het plegen van overvallen, ramkraken en liquidaties.
Het niet terugvinden van gestolen voertuigen leidt tot hogere verzekeringspremies.
Cition, een voormalige gemeentelijke organisatie, maar inmiddels
verzelfstandigd is belast met het fiscaal handhaven van het parkeren in Amsterdam. Dit gebeurt buitengewoon effectief door
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·
·

·
··

middel van het scannen van kentekens die real time bij de RDW
worden bevraagd op parkeerrechten. Bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) is daartoe een Nationaal Parkeer Rechten
database opgebouwd waar gemeenten die aan fiscaal parkeren
doen hun gegevens aanleveren. Heeft men geen fiscaal parkeerrecht, dan komt er binnen drie dagen een fiscale naheffing binnen
bij de betreffende kentekenhouder.
Cition doet gemiddeld 2,3 miljoen bevragingen per maand, waarvan 300.000 unieke kentekens betreffen. Uit steekproeven was
1Overheid gebleken dat uit deze enorme hoeveelheid scans gemiddeld maandelijks circa 80 gestolen voertuigen zijn te achterhalen waar Cition gezien de afspraken die zijn gemaakt nu niets
mee doet.
1Overheid bracht het idee in om een verbinding te leggen tussen
de informatie van de drie partijen Cition, RDW en politie. Constateert het RDW dat een door Cition gescand kenteken een status
heeft dat het voertuig als gestolen staat geregistreerd, dan wordt
er automatisch een signaal afgegeven aan de politie. Die beoordeelt of het betreffende voertuig mogelijk betrokken is geweest
bij een misdrijf. Zo ja, dan stelt zij het voertuig veilig, zo nee,
dan wordt de gemeentelijke dienst Handhaving en Toezicht ingeschakeld die over kraancapaciteit beschikt en het voertuig vervolgens veilig stelt. Met het Nationaal Verbond van Verzekeraars zijn
afspraken gemaakt dat die de kosten van het veiligstellen vergoeden. De gemeentelijke privacy commissie, een onafhankelijk
adviesorgaan voor de gemeenteraad, heeft inmiddels een positief
advies uitgebracht.
Uit de steekproeven bleek dat het detecteren van gestolen voertuigen beter wordt als de software wordt aangepast. Het RDW
heeft toegezegd dit aan haar kant te doen.
Resultaat: aanvankelijk goed geslaagd. Desondanks gestopt.
Cition heeft helaas aangegeven dat zij aanhikt tegen de investering van de aanpassing aan haar kant en maakt zich zorgen over
de veiligheid van haar personeel. Na ruim een jaar voorbereiding
wordt opnieuw overlegd met de directeur Cition over de condities
van medewerking van Cition.
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3.5 Tussentijdse evaluatie
Conclusie: er zijn randvoorwaarden voor het werken met dergelijke pilots. Uit de pilots zijn de volgende lessen te leren:
3.5.1 Er is een sterke noodzaak voor draagvlak van de Fiscus
Het is voor samenwerking en zeker in dit soort ongebruikelijke pilot
situaties van groot belang dat bij alle betrokken organisaties sprake is
van draagvlak.
Dat is in het geval van hypotheekrente en faillissementsfraude onvoldoende gerealiseerd. Met name draagvlak bij de fiscus bleek een noodzakelijke voorwaarde. Hiervan was onvoldoende sprake.

··
·
·

Gevolgen:
Partner met grootste financiële gevolgen was terughoudend;
Beperkt vertrouwen sloeg om in negativiteit;
Fiscus gebruikt RIEC structuur om langs formele (om)weg te interveniëren;
Onduidelijkheid over samenwerkingsmogelijkheden van de fiscus.
3.5.2	Coördinatie en aansturing vanuit Initiatiefgroep en de
gemeente is vereist
Vanuit het enthousiasme en de drive van de initiatiefgroep is gewoon
begonnen met het aanpakken van relevante onderwerpen. Dat was ook
nodig. Echter, door deze vliegende start lag er geen gedeelde concrete
doelstelling en plan van aanpak met afspraken over tijdpad en inzet van
mensen en middelen. Er is voor gekozen om e.e.a. bij het RIEC aan te
hangen en één van de partners schoof een projectleider naar voren om
twee pilots te starten.
Zeker in de beginfase was onduidelijk wie het proces aanstuurde. Diverse leden van de initiatiefgroep bemoeiden zich rechtstreeks met de
pilots en gaven daar, soms tegenstrijdig maar ambitieus, richting aan.
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De projectleider leek meerdere heren te moeten dienen: de eigen directeur, de initiatiefgroep, de verschillende gremia van de RIEC structuur, de
deelnemende partners etc.

··
··

Gevolgen:
Tijdverlies;
Er kwam geen overeenstemming over doelstellingen, ambities en
bijbehorende setting en bemensing van de pilots, ‘ontleende macht’
om in te zetten ontbrak;
Gebrekkige of verbasterde informatieoverdracht;
De focus lag op het beschrijven van de problematiek en onvoldoende
c.q. te laat op het onderbouwen van de ontdekte gelegenheidsstructuur.
3.5.3 Zorg voor een gemeenschappelijk plan
Inzet van middelen moest plaatsvinden vanuit de bestaande organisaties
en capaciteit. Dat heeft betekend dat de inzet van mensen veelal werd
gerealiseerd in de vorm van “het erbij doen”. Inzet in het projectteam
ging ten koste van de (soms toch al) schaarse capaciteit.
Daar waar wel sprake was van capaciteit werd veelal een groter belang
gehecht aan de eigen taakstelling.
Samenwerking is nooit vanzelfsprekend. Het vraagt om permanente
aandacht voor het doel, het proces tot op detailniveau en de betrokken partners. Het is niet alleen een logisch proces van het werken aan
doelstellingen langs gemaakte afspraken maar evenzeer een proces van
het bewaken van onderlinge verhoudingen en het opbouwen en onderhouden van relaties. Vertrouwen speelt in dat proces een buitengewoon
grote rol.
De wijze van bemensen heeft zeker voor de operationele uitvoering,
maar ook op tactisch en strategisch niveau, een vertragende/belemmerende werking gehad, er is geen vertrouwen opgebouwd en bestaand
vertrouwen is afgebroken.
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·
··
··
··

Gevolgen:
Follow up en resultaten van bevindingen uit casusoverleg was onvoldoende geborgd;
Onvoldoende stabiel inzetbare capaciteit, kennis en ervaring;
Geen zicht op oprechte inspanningen en resultaten partners;
Onvoldoende opbouw van betrokkenheid en vertrouwen bij partners;
Tijdverlies door noodzaak steeds te moeten repareren om de pilot op
gang te houden;
Behandelde aantallen beperkt, behaalde resultaten beperkt;
Waardoor het slechts zeer beperkt mogelijk is om de problematiek
aan te tonen en te onderbouwen.
3.5.4	Borg dat de samenwerkingsstructuren samenwerking toelaten
Partners zijn, veelal i.v.m. wet en regelgeving m.b.t. privacy, niet bereid
samen te werken buiten bestaande samenwerkingsverbanden. Op enig
moment is besloten de pilots bij het RIEC onder te brengen. Het RIEC
heeft zich de afgelopen twee jaar sterk ontwikkeld. Onder meer is een
heel duidelijk stramien gemaakt voor de wijze waarop de aanpak van
(veelal op casusniveau) onderwerpen/projecten georganiseerd en uitgevoerd worden.
De 1Ooverheid pilots bleken daar lastig in te passen. Zij wijken af in de
zin dat ze om een groter volume aan casussen vragen; zich primair richten op het ontdekken en beschrijven van een patroon en niet (primair)
op het direct plegen van interventies.
Het RIEC convenant kent een vast aantal deelnemende organisaties.
Het toevoegen van tijdelijke partners is in formele zin vrijwel niet mogelijk.
Beperking in partners betekent ook beperking in bevoegdheden en mogelijkheden om informatie uit te wisselen.
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Gevolgen:
• Geen deelname door het UWV, informatie uitwisseling cruciale UWV
gegevens was niet mogelijk;
• Focus op risico beheersing i.p.v. het resultaat werd dominant in wederzijds gedrag.
3.5.5 Los het privacyvraagstuk op
Ook bij de pilots blijft de Wet bescherming persoonsgegevens onverkort gelden. Dit betekent dat verstrekkingen ook bij de pilots moeten
voldoen aan de vereisten van doelbinding en proportionaliteit en subsidiariteit. Ook moet voldaan worden aan de randvoorwaarden voor
een zorgvuldige gegevensverwerking, zowel door de belastingdienst
als door de verstrekkende partij, als door de ontvangende partij. Hierbij
moet gedacht worden aan het voldoen aan de vereiste transparantie en
beveiliging van gegevens.
Privacy bleek ook tijdens de pilots weer één van de meest gebruikte
ambtelijke excuses. Het woord ‘privacy’ wordt te pas en te onpas gebruikt. Om de belangen van de bonafide burger te beschermen. Maar
privacy is ook de schuilplaats van het kwaad. Onder het argument van
‘privacy’ wordt informatie niet uitgewisseld en kunnen fraudeurs hun
gang blijven gaan. Dit is geen pleidooi voor het zomaar uitwisselen van
alle gegevens; sommige schotten zijn ook functioneel. Maar waar overheden elkaar kruisen kan veel, bijvoorbeeld als politie en belastingdienst
elkaar tegen komen. Bepaal goed wie de regie heeft, bij wie klachten
ingediend kunnen worden, wie zorgt voor inzage, wie zorgt voor vernietiging. Initiatief 1Overheid pleit voor het werken met handelingsprofielen in tegenstelling tot risicoprofielen, dan kan er geen ‘gedoe’ over
privacy ontstaan.
Om de pilot hypotheekrente nader te onderbouwen werd in april 2014
afgesproken om een 20-tal zaken (2012) aan de Fiscus te leveren. Hiertoe werd kort daarna een uitvraag BRP gedaan bij de gemeente Amsterdam. De uitvraag had tevens benut kunnen worden om het vastgestelde
patroon samen met de Fiscus meer cijfermatig te onderbouwen. Deze
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uitvraag is blijven liggen en opvolging is niet bewaakt. Uiteindelijk ontstond een stevige zeer inhoudelijke privacy discussie met als argument
‘kan niet en mag niet’.

·
·
·

Belangrijkste gevolgen voor de pilots:
Geen mogelijkheid om UWV informatie te gebruiken buiten een
convenant en geen mogelijkheid UWV informatie te gebruiken in
gekozen RIEC verband;
Geen mogelijkheid om überhaupt concrete informatie tussen partners uit te wisselen in de faillissementsfraude pilot;
In beide gevallen gemiste kans om pilots qua informatievoorziening
op een hoger niveau te brengen waardoor pilots kwalitatief niet optimaal werden uitgevoerd en mogelijke preventieve maatregelen niet
benut en getoetst konden worden;
Verder afbrokkelen van vertrouwen en draagvlak om de pilots te
continueren.

·

3.6 Wat bijdraagt aan de evaluatie
Voor fraudebestrijding moeten overheidsinstellingen samenwerken en
daarbij moeten zij informatie kunnen uitwisselen. De belastingdienst
vervult een sleutelrol bij de informatiehuishouding van de overheid. De
informatievoorziening van de belastingdienst kent - terecht - een gesloten karakter. De fiscale geheimhoudingsverplichting vormt het slot op
de deur waarachter zich de gegevens bevinden die burgers en bedrijven,
veelal verplicht, aan de overheid toevertrouwen. De uitvoering van dit
verstrekkingenregime vindt plaats op basis van de Uitvoeringsregeling
algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de ontheffingen die op
grond hiervan mogelijk zijn.
De uitvoerders van de pilots die voortvloeien uit Initiatief 1Overheid stuiten regelmatig op grenzen die het gevolg zijn van het gesloten regime van de belastingdienst en stagnatie doordat acties, gericht op het
opsporen en voorkomen van fraude, dwars door bestaande overheidsstructuren heengaan. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van faillissementsfraude; de Kamer van Koophandel beschikt over gegevens die
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van belang kunnen zijn voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taken, maar is geen vaste partner bij het voorkomen en bestrijden
van fraude. Zo kan de Kamer van Koophandel idealiter met gegevens
van de belastingdienst bij inschrijving in het handelsregister al beter signalen van schijnconstructies detecteren en daarop acteren.
Het Initiatief 1Overheid constateert in de uitvoering dat de doelstellingen van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) elkaar overlappen.
Veel signalen van georganiseerde criminaliteit die in het RIEC aan de
orde komen betreffen ook onrechtmatig gebruik van overheidsgelden.
Het kan daarbij gaan om belasting- en premiefraude en overtreding van
arbeidswetten. Kernpartners van het RCF, met name het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), ontbreken evenwel in het RIEC-verband. Dat dwingt ertoe
dat een project waarin een dergelijke overlap zich voordoet binnen twee
samenwerkingsverbanden moet worden uitgevoerd met onvermijdelijk afstemmingsproblemen ten gevolge. Het Initiatief 1Overheid constateert tevens dat het RIEC convenant alleen voorziet in permanente
publiekrechtelijke partners. De doelstelling van het RIEC vergt evenwel
ook dat in voorkomend geval voor bepaalde projecten of pilots met bepaalde partijen, dat kunnen dan zowel publieke als private partijen zijn,
samengewerkt wordt.
Voorts constateert het Initiatief 1Overheid dat de verstrekking van politiegegevens ten behoeve van het RIEC en het RCF niet optimaal is vormgegeven. Voor verstrekking van politiegegevens is toestemming gegeven
aan de korpschef van het landelijk politiekorps op grond van artikel 18,
tweede lid, van de Wet politiegegevens (Wpg). Een dergelijke toestemming is bedoeld voor bijzondere gevallen. Het structurele en landelijke
karakter van de samenwerking in het RIEC rechtvaardigt evenwel een
verankering van deze verstrekking in het Besluit politiegegevens (Bpg).
het Initiatief 1Overheid staat tenslotte voor ontkokering, maar loopt bij
de uitvoering van de pilots evenwel aan tegen bepaalde geformaliseerde grenzen van bestaande structuren. De Wet structuur uitvoeringsor-
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ganisatie (Wet SUWI) voorziet in integrale gegevensverwerking in een
samenwerkingsverband door partijen in de SUWI-keten en de belastingdienst ten behoeve van integraal overheidsoptreden -kort gezegd- ter
bestrijding van fraude in de sociale zekerheid en premie- en belastingfraude en ten behoeve van de handhaving van de arbeidswetten. Voor
verstrekking van gegevens uit het SUWI-domein geldt wettelijk een gesloten stelsel. In de praktijk is gebleken dat gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en de Kamer van Koophandel vanwege hun taken en de
informatie waaruit zij uit dien hoofde beschikken een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het in artikel 64 Wet SUWI bedoelde integraal
overheidsoptreden. Ter bevordering van integrale samenwerking bij het
voorkomen en tegengaan van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden is uitbreiding wenselijk van de partners in de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams (LSI) en het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF’s). Het gaat hierbij met name om gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie en de Kamer van Koophandel.

Dat mag niet van
de ‘privacy’
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4.

Dat mag niet van de ‘privacy’

Mogen, kunnen en – misschien nog het belangrijkste – willen we persoonsgegevens uitwisselen? Dit is overigens niet alleen in het publieke
domein een veel gestelde vraag.

4.1 Informatiedeling is altijd onmisbaar
Dit onderwerp legt vaak een zware hypotheek op het zoeken en realiseren van samenwerking. Informatiedeling is daarbij altijd onmisbaar. Binnen een aantal sectoren van de overheid is hiervoor inmiddels wel een
bestendige praktijk gegroeid vaak met een specifiek juridisch en digitale
infrastructuur. Voorbeelden zijn de SUWI-regelgeving, het SUWI-net en
SyRI, het systeem voor risico indicatie. Ook binnen het politie-justitiedomein geldt specifieke regelgeving met eigensoortige ict-systemen
(Wet Politiegegevens, Wpg, en Wet Justitiële strafvorderlijke gegevensverstrekking, WJSG). Het fiscale domein ligt besloten in de Algemene
wet inzake rijksbelastingen en meer specifiek in de daarvoor geldende
Uitvoeringsregeling.
Knelpunten doen zich met name voor bij het opzetten van samenwerkingsverbanden die sector-overstijgend zijn. Daar wordt de vraag naar
het mogen, kunnen en willen van gegevensdeling maar al te vaak niet of
onbevredigend negatief beantwoord. En hoe zit het met de doelbinding
en de verenigbaarheid van verder gebruik, toverwoorden uit het privacy
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recht. En moeten we dan alle burgers die de informatie-uitwisseling betreft toestemming vragen en moeten we hen vertellen wat er gebeurt
met hun gegevens?
In het rapport “Kennis delen geeft macht” worden de problemen op
een treffende en herkenbare wijze beschreven en wordt als remedie een
Kaderwet gegevensuitwisseling voorgesteld. Deze is bedoeld, blijkens
de ondertitel, om te kunnen komen tot “een betere èn zorgvuldiger
gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden”. Het rapport is door
de minister van Veiligheid en Justitie, als coördinerend bewindspersoon,
aan de Tweede Kamer aangeboden vergezeld van het kabinetsstandpunt hieromtrent. De conclusie wat dat het kabinet van oordeel was
dat met de voorbereiding van een dergelijke wet een aanvang moest
worden gemaakt.2 Een verkenning van de dilemma’s met de Tweede
Kamer was echter eerst nodig. Het kabinet en met name de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid was immers door de Tweede kamer
ernstig toegesproken toen berichten over de inzet van SyRi naar buiten
kwamen.3
Het Initiatief 1Overheid4 is als burgerinitiatief ontstaan vanuit het groeiende onbehagen over de verkokering in het publieke domein waardoor
een geïntegreerde aanpak bij het voorkomen, opsporen en bestrijden
van fraude met overheidsvoorzieningen ernstig werd belemmerd. Maar
zeer ten dele zijn deze hindernissen van juridische aard. Het verkennen
van raakvlakken tussen organisaties en het zorgvuldig analyseren welke
informatie een noodzakelijke bijdrage is voor samenwerken kan leiden
tot het formuleren van een gemeenschappelijke doelstelling dan wel
het verenigbaar achten van het delen van informatie vanuit verschillende doelstellingen. Uiteraard gelden hiervoor nog waarborgen ten aanzien van de positie van de burgers van wie informatie wordt gedeeld
en meer in het algemeen de transparantie van deze processen. Pas na
deze verkenning is een deugdelijk antwoord mogelijk op de vraag naar
2

Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 december 2014, Kamerstukken II, 32671, nr. 79 met
voornoemd rapport van november 2014 als bijlage.

3

Eerder nam dezelfde Tweede Kamer artikel 65 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen,
dat dit instrument beschrijft, aan.

4

www.initiatief1overheid.nl
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het mogen delen van persoonsgegevens, waarna het kunnen en willen
aan de orde kan komen. Dit betekent niet dat er soms geen serieuze
belemmeringen zijn om informatie uit te wisselen. Die kunnen verband
houden met de aard van de gegevens (denk aan medische en strafrechtelijke gegevens) en de wijze van verkrijging. De Rijksbelastingdienst
roept al (te) snel dat burgers van de belastingdienst verwachten dat de
gegevens die zij moeten verstrekken geheim blijven. Maar dan dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen het vrij absolute beroepsgeheim
dat onlosmakelijk is verbonden met bepaalde ambten en beroepen,
en de wettelijke voorschriften betreffende geheimhouding.5 Dergelijke
wettelijke bepalingen bieden vaak de mogelijkheid tot uitwisseling van
informatie te komen in het kader van sector overstijgende samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het sociale, fiscale en politie/
justitie-domein.6 Ook de Algemene wet bestuursrecht kent in artikel 2.5.
een geclausuleerde plicht voor bestuursorgaan tot geheimhouding. Een
wettelijk voorschrift of de taak van het bestuursorgaan kan deze doorbreken. En wat onder taakuitoefening wordt verstaan is geen limitatief
en evenmin een statisch begrip. Als het standpunt wordt ingenomen dat
voor bepaalde onderdelen van de overheidstaak de krachten gebundeld
en daartoe ook de informatie gedeeld moeten worden (1Overheid) kan
dit in als een integere vorm van de taakuitoefening worden aangemerkt
en daarmee een geldige grondslag voor gegevensuitwisseling vormen.7

5

Zie artikel 9, lid 4 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

6

Zie het rapport Kennis delen geeft kracht, onderdeel 3.5.

7

Artikel 8m onder e Wbp kent als grondslag voor verwerking van persoonsgegevens: de gegevensverwerking
noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan we het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.
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4.2 Aan het ‘huiswerk’ wordt gewerkt
Vaak bestaat er echter weerstand die voortkomt uit het niet willen delen.
Deze komt voort uit de gesloten cultuur van de organisaties en worden
vermeende juridische belemmeringen als verontschuldiging om de samenwerking niet te starten of af te breken. Tijdens de pilots die in 2014
door het initiatief 1Overheid zijn geïnitieerd stuitten de uitvoerenden ook
regelmatig op deze soms onoverbrugbare cultuurverschillen, zelfs binnen
de gemeentelijke organisaties en bedrijven. Burgemeester Van der Laan
heeft evenwel zijn steun betuigd aan dit initiatief en hierover ook de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd.8 Aan de bewindslieden van V & J,
SZW, Financiën en BZK is tijdens enkele bijeenkomsten met leden van het
burgerinitiatief 1Overheid met als gastheer de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, verzocht om een aantal echte juridische belemmeringen, waarop men stuitte bij de uitvoering van de pilots, weg te nemen.
Aan dat ‘huiswerk’ wordt gewerkt (zie hoofdstuk 5).
Gelijktijdig met de presentatie van de voorstellen voor de Kaderwet kondigde het kabinet de start aan van het landelijke programma Aanpak
Adreskwaliteit.9 Doelstelling was om door verbetering van de kwaliteit
van de Basisregistratie personen (BRP) effectiever te kunnen optreden
8

Brieven zie Raadscommissie Algemene Zaken donderdag 18 september, agendapunt TKN 4: http://zoeken.
amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2996 en Raadscommissie Algemene zaken donderdag 13 november, agendapunt 16: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.
cgi/action=view/id=3056

9

Brief van de minister van V&J van 19 december 2014 aan de Tweede Kamer, ……….
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tegen fraude. Deze landelijke aanpak is een vervolg op de pilots die in
de voorafgaande jaren door het ministerie van BZK/ICTU zijn gehouden.
In het rapport “Goede adressen” wordt hiervan verslag gedaan10. Het
gaat daarbij om het ontwikkelen van methodes om op grond van signalen van mogelijke fraude(patronen) data-analyses te verrichten in de
BRP. Op grond van de resultaten hiervan kunnen adressen in onderzoek
worden genomen en zo nodig huisbezoeken worden afgelegd. De eerste resultaten zijn dermate bemoedigend dat het kabinet besloten heeft
in 2014 deze aanpak landelijk te maken.
Een sleutelrol in dit programma Aanpak Adreskwaliteit vormt de BRP en
het meest geschikte instrument hierbij is de terugmeldverplichting11 voor
de gebruikers van deze basisregistratie. Van deze gebruikers, zoals de
Rijksbelastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, politie, UWV, SVB
en CJIB wordt verwacht dat zij bij gerede twijfel over de juistheid van
een bepaalde inschrijving de gemeente hierover informeren. Deze kan
dan nader onderzoek doen en zo nodig mutaties in de registratie doorvoeren. Hiervan worden de gebruikers – automatisch - op de hoogte
gesteld. Het wettelijk voorschrift vormt een solide basis om informatie
te delen over de signalen die de gebruikers krijgen en de uitkomsten
van het onderzoek dat de gemeente instelt naar de juistheid van de
registratie. Aangezien vrijwel alle publieke en ook vele semipublieke organisaties op de BRP zijn aangesloten is hiermee in beginsel een ruime
kring ontstaan waarbinnen op rechtmatige wijze informatie kan worden
gedeeld met de gemeente als middelpunt en spelverdeler.

10

December 2014, te vinden op www.

11

Artikel 2.34 lid 1 van de Wet Brp luidt: Een bestuursorgaan dat in verband met de verstrekking van een authentiek gegeven uit de basisregistratie gerede twijfel heeft over de juistheid van dat gegeven, doet hiervan
mededeling aan het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente.
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4.3 Kaderwet en gedragscode kunnen houvast bieden
De voorgestelde Kaderwet beoogt meer houvast te bieden bij vragen die
rijzen over met name doelbinding, verenigbaarheid van (neven)gebruik,
de gegevensset, geheimhouding en transparantie bij de uitwisseling van
persoonsgegevens. Over de juridische slagkracht van zo’n wet zal en
moet ook zeker discussie worden gevoerd. Een belangrijke vraag is die
naar de aanvullende waarde ten opzichte van de generieke Wbp, en
sectorale regelingen zoals de Wpg, Wjsg en Suwiwet. Mede gelet hierop
zal de totstandkoming van deze wet nog geruime tijd vergen.

Intussen is er werk aan de winkel. De praktijk vraagt met klem om duidelijkheid en richting bij het delen van informatie in het kader van samenwerkingsverbanden. Een bestaande juridische mogelijkheid is het
opstellen van een Gedragscode op grond van artikel 25 van de Wbp.
Een dergelijke code bestaat al geruime tijd voor de banken, verzekeringsmaatschappijen en de direct marketing-sector. Een gedragscode
bevat een op de sector toegesneden normering van de vaak abstracte
bepalingen van de Wbp: Welk gebruik mag worden gemaakt van gegevens van klanten, intern en extern; voor welke uitwisseling is toestemming nodig en welke verstrekkingen mogen op grond van hete gerechtvaardigd belang van het bedrijf plaatsvinden; hoe wordt de verplichting
tot het informeren van de klant over verwerkingen vorm gegeven en
wat is de reikwijdte van de rechten van de betrokkene. Een gedragscode

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

heeft een bijzondere juridische status, omdat de toezichthouder deze
kan goedkeuren en hierbij uitspreekt dat de code een juiste uitwerking
vormt van de Wbp. De goedkeuring van een code geldt voor maximaal
vijf jaar.
Het is zeer goed voorstelbaar dat, in lijn met het voorstel voor een Kaderwet en daarop mogelijk vooruitlopend, een voorstel wordt voorbereid
om voor gegevensuitwisseling binnen de meest hiervoor in aanmerking
komende domeinen van de overheid tot een dergelijke gedragscode te
komen. De code kan een referentiekader bieden en criteria aangeven
voor het delen van informatie in het kader van samenwerkingsverbanden. Ook in het kader van het programma Aanpak Adreskwaliteit is
een van de doelstellingen het creëren van het Samenwerkingsverband
Goede Adressen. Dit Samenwerkingsverband zou een taak krijgen bij
het bevorderen van de kwaliteit van de adressen in de BRP en het voorkomen en opsporen van adresfraude. Een gedragscode zou hierbij een
richtinggevend en normerend kader kunnen bieden.
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Huiswerk voor de
bewindspersonen
nader toegelicht
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5.	Huiswerk voor de bewindspersonen nader toegelicht

Het initiatief 1 overheid heeft tijdens de ambtswoningbijeenkomst in
mei 2014 de bewindspersonen een aantal suggesties gedaan om barrières in de aanpak structureel en binnen de mogelijkheden die wet en
regelgeving bieden, te slechten. Voorgesteld werd om:

·
·

 et mogelijk te maken om meer verblijfsadressen dan het inschrijh
vingsadres (en in een beperkt aantal gevallen het briefadres) op te
nemen in de BRP.
voor de korte termijn ontheffing te verlenen aan de Rijksbelastingdienst voor verstrekking van informatie aan de kamer van Koophandel en voor de structurele oplossing over te gaan tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Een
conceptregeling is overhandigd.
het bevorderen dat UWV en SVB als vaste deelnemers toetreden tot
het RIEC-verband en het versoepelen van het RIEC-convenant zodat
de besluitvorming over samenwerking met tijdelijke partners - ook op regionaal niveau kan worden gerealiseerd.
te bewerkstelligen dat zowel de verstrekking van politiegegevens ten
behoeve van het RIEC als de verstrekking van politiegegevens ten
behoeve van het RCF in het Besluit politiegegevens worden opgenomen.
het wijzigingen van de Regeling SUWI door als andere bestuursorganen en personen toe te voegen:
	•	de colleges van burgemeester en wethouders, voor zover het
betreft de taken die deze colleges bij of krachtens de Huisvestingswet, de Woningwet, de Wet basisregistratie persoonsgegevens zijn opgedragen, alsmede voor zover het betreft de
heffing en inning van gemeentelijke belastingen en heffingen;
•	
de politie, de officier van justitie en de Kamer van Koophandel.

·
·
·
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In juni 2014 spraken we met de betrokken departementen over de voorstellen ter versterking van de fraudebestrijding van het initiatief 1Overheid op terrein van gegevensuitwisseling. Bovendien kwam de lopende
verkenning naar een kaderwet Gegevensuitwisseling aan bod.

5.1 Aangaande de ministeries kwam aan orde
5.1.1 Uitbreiding RIEC convenant
Betrokken medewerkers bij VenJ ontvingen een nadere, heldere toelichting en onderbouwing op de wens tot uitbreiding van het convenant.
Naar aanleiding hiervan wordt geïnventariseerd of ook andere regio’s
deze behoefte herkennen. Indien dat het geval blijkt kan eventueel ingezet worden op een landelijke uitbreiding. Tevens wordt gekeken of in
de convenant-optie kan worden opgenomen dat bepaalde partijen per
project aan kunnen sluiten.
5.1.2 Artikel 18 machtiging
Aangegeven is dat het art.18 Wpg- machtigingsbesluit ten behoeve van
het delen van art. 9 en 10 Wpg-informatie niet verlengd wordt, omdat hierin zal worden voorzien in het gewijzigde Besluit Politiegegevens.
Voorts gaf zij aan dat het gewijzigde Besluit zeer waarschijnlijk per 1
januari 2015 in werking zal treden. In het nieuwe besluit zal de artikel
9 en 10 Wpg-informatie verstrekt morgen worden ten behoeve van de
werkprocessen “integrale casusanalyse” en “handhavingsknelpunten”
in RIEC-verband (dit is dus een uitbreiding t.o.v. de machtiging). Het besluit ziet niet op het delen van deze gegevens in RCF-verband. Hier kan
een kaderwet overigens oplossing bieden.
5.1.3 Samenloop werkterrein RCF en RIEC
VenJ en SZW hebben hierover contact gehad. In het najaar van 2014 is
een bijeenkomst georganiseerd om deze problematiek verder te duiden.
Vermeld kan worden dat er al meer afstemming in praktijk en op bestuurlijk niveau plaats heeft.
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5.1.4 Vrije velden
1Overheid bepleit op terrein van BZK om meer vrije velden te creëren die
kunnen inspelen op de actuele praktijk waarin veel mensen meerdere
adressen hebben (pied-a-terre, vakantiewoning, short stay etc). In juni
2014 heeft tussen de gemeente Amsterdam en BZK al een eerste overleg plaatsgevonden, maar destijds was nog onvoldoende scherp wat
precies de behoefte is en hoe de gedane voorstellen bijdragen aan het
tegengaan van fraude.
5.1.5 Voorstel uitbreiding van partners
Voorstel: uitbreiding van partners in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en hiertoe de ministeriële regeling SUWI wijzigen en als
deelnemers aan te wijzen: Colleges B&W voor taken huisvestigingswet,
Woningwet, BRP en taken gemeentelijke belastingen en heffingen. De
politie, de officier van Justitie en de KvK.
5.1.6 Verkennend overleg
De Directie Naleving van SZW is in verkennend overleg getreden met
betrokken partijen (RCF en UWV) over het voorstel van 1Overheid. Het
voorstel wordt momenteel intern met de relevante juridische afdeling
van SZW besproken. In het LSI-overleg in september komt dit punt mogelijk op de agenda. De SG van SZW heeft in augustus 2014 over het initiatief 1Overheid gesproken. Daarbij is m.n. de samenwerking op twee
concrete LSI-thema’s besproken:
Adresfraude
Recreatieparken.

··
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Uit het overleg is de volgende opdracht/verzoek geformuleerd vanuit
SZW aan het initiatief 1Overheid: “Doe op basis van een analyse van
vijf rapporten beleidsmatige aanbevelingen tot het treffen van maatregelen waarmee het plegen van fraude met uitkeringen door bewoners
van recreatieterreinen wordt voorkomen.”. In eerste instantie is gekozen
voor recreatieparken, omdat daarvan al verschillende interventieteamrapportages e.d. beschikbaar zijn. Op het gebied van adresfraude vindt
mogelijk in de toekomst een soortgelijke samenwerking plaats tussen
SZW en 1Overheid (indien daarvoor voldoende materiaal beschikbaar
is). Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. Dr. A. Hoogenboom, lid
van het Initiatief1Overheid.
5.1.7 Uitwisselen van gegevens met de Kamer van Koophandel
1Overheid geeft aan dat een behoefte bestaat aan nadere toelichting
m.b.t. het uitwisselen van gegevens met de KvK. Verkend wordt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de KvK aan te laten sluiten bij het RIEC.
Het Ministerie van Financiën is terughoudend met betrekking tot voorgestelde verdere aanvulling uitzonderingsgronden op art 43c. Beleid van
het ministerie is om dit te regelen in de desbetreffende wet zelf (Handelsregisterwet) of eventueel dit punt mee te nemen in de verkenning
m.b.t. de Kaderwet.

Niemandsland: wie voelt
zich verantwoordelijk voor
het geheel?
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6.	Niemandsland: wie voelt zich
verantwoordelijk voor het
geheel?

Tijdens de presentaties die we geven wordt met regelmaat een youtube-filmpje gebruikt. In ‘Cats Talking Turf War’12 zien we een dominante
kat en een onderdanige kat. Het verbeeldt de concurrentiestrijd in het
fraudedomein. De verhoudingen worden kort en krachtig uitgelegd:
‘If I spray, you stay away!’. De dominante kat maakt aan de andere duidelijk dat “the garden en the drive-way ‘mine’ “. De andere kat moet
heel goed begrijpen dat hij daar niet moet komen.
Het filmpje is illustratief op welke wijze veel overheidspartijen met elkaar
opereren. Veelal gaat het minder opzichtig, maar dikwijls wordt er ook
geen blad voor de mond genomen. Wij spreken ‘in huis’ over ‘remmers
in vaste dienst’, ‘ambtelijke obstructie’ of ‘institutionele weerstand’. Het
lijkt wel of men categorisch de kracht van het idee ‘samen’ wil verkruimelen. Tijdens een introductie bij burgemeester Van der Laan werden
we al door hem gewaarschuwd. ‘Jullie zullen veel stuiten op kan niet,
mag niet, of dat doen we al’. Niets bleek minder waar..

12

https://www.youtube.com/watch?v=k7UhaeWFX8I
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Het resultaat is altijd hetzelfde: geen synergetisch resultaat. Gemiste
kansen, aldus 1Overheid. Wij denken dat de tijdgeest vraagt om een
kentering in denken en doen. Er is vandaag de dag geen probleem meer
dat zich laat oplossen door een enkelvoudige invalshoek. Als problemen
al oplosbaar zijn, dan betekent het samenwerken in netwerkverband. En
niet alleen om te handhaven, maar zeker ook om te voorkomen.

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

6.1 Samenwerken betekent samen werken
De rationaliteit van de multidisciplinaire samenwerking is echter onderhevig aan verschillende spanningen. De eerste heeft betrekking op de
perceptie van de verschillende partners op wat nu precies het probleem
is en wat daarvoor een oplossing is. De aard van de orde kan verschillen.
Niet op papier in het projectplan, maar wel in de praktijk. Een onderscheid wordt gemaakt tussen een nieuwe formele orde (afspraken) en
een informele orde op de werkvloer.13
De tweede spanning heeft betrekking op de uiteenlopende doelstellingen van verschillende organisaties die in het verlengde van elkaar kunnen liggen. Maar ook botsen. Wat we aan de oppervlakte multidisciplinair noemen is feitelijk een optelsom van welbegrepen eigenbelang van
de verschillende partners. Ook kan één of enkele partijen het samenwerkingsverband domineren. Dit kan gebeuren door het meer of minder inzetten van capaciteit of het afwijken van afspraken of alternatieve acties
uitvoeren om de eigen doelstellingen alsnog te halen.

13

Johnson, L and C.D. Shearing, Governing Security: Explorations in Policing and Justice. Routledge, 2003
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De derde spanning kan optreden omtrent afspraken, taken en verantwoordelijkheden. Er kan onduidelijkheid over zijn. En, leiden tot misverstanden,
frustratie, onbegrip en alternatieve handelingen die niet zijn afgesproken.
De vierde spanning heeft betrekking op het verschil tussen woord en
daad. Op papier is sprake van een formele orde. In de praktijk leidt het
bovenstaande tot steeds nieuwe gebeurtenissen die leiden tot onderhandelingen, compromissen, aanpassingen, improvisatie. Binnen de
algemeen geformuleerde uitgangspunten is sprake van een constante
dynamische aanpassing van het projectplan.14 Een structureel kenmerk
van multidisciplinaire projecten is het constante onderhandelingskarakter (‘negotiated order’) op strategisch, maar ook operationeel niveau.15
Houding en gedrag van functionarissen bepalen in belangrijke mate het
succes van samenwerkingsverbanden.

6.2 Vier mentaliteiten
In multidisciplinaire samenwerkingsverbanden komen verschillende
mentaliteiten van partners bij elkaar. Een mentaliteit is een manier van
denken over en kijken naar de werkelijkheid. Een mentaliteit bepaalt
het gedrag van functionarissen en is verweven met de opdracht van de
organisatie waarvoor men werkt. En, de cultuur welke deze met zich
meebrengt.

··
··

Johnson en Shearing16 onderscheiden vier mentaliteiten:
Strafmentaliteit;
Risico-mentaliteit;
Herstelmentaliteit en;
Zorgmentaliteit.
De strafmentaliteit richt zich op de reconstructie van het verleden (strafrechtelijke delict, belastingdelict, uitkeringsdelict etc.) en het verantwoordelijk stellen van individuen welke zich hier schuldig aan hebben
gemaakt. De functie is straffen van individuen en mede een symbolische
14

Schuilenburg, M., Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief. Boom Uitgeverij, 2012

15

Hoogenboom, A.B., Politie in de netwerksamenleving. SMV-publicatie. De Haag, 2009 (www.smv.nl)

16

Johnson, L and C.D. Shearing, Governing Security: Explorations in Policing and Justice. Routledge, 2003
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betekenis voor de samenleving. Deze strafmentaliteit richt zich op het
individu en is repressief.
De risico-mentaliteit richt zich op de toekomst. De doelstelling is het
reduceren van risico’s, het leren van incidenten door een scala aan preventieve instrumenten en technologieën te introduceren om herhaling
van de fraude te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Niet
de incidenten van de strafmentaliteit staan centraal, maar de oorzaken
van de incidenten. Dit is feitelijk de basis van de 1Overheidsfilosofie: het
wegnemen van gelegenheidsstructuren. Het opwerpen van barrières. Al
die maatregelen welke in de toekomst kunnen helpen voorkomen dat
de fraude zich weer voordoet.
De herstel-mentaliteit richt zich op het herstellen van de relaties tussen
daders en slachtoffers. Deze herstel-mentaliteit zien we terug in projecten als buurtbemiddeling, restorative justice en bijvoorbeeld mediation.
De zorg-mentaliteit legt nadruk op begeleiding, opvang, zorg en hulpverlening van zowel daders als slachtoffers. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld
de zogenaamde gemeentelijke interventieteams hiervan een voorbeeld.
De overheid combineert ‘zoet en zuur’: bij huisbezoeken wordt geconstateerd dat ten onrechte sprake is van een uitkering en deze wordt stopgezet, maar tegelijkertijd wordt zorg georganiseerd rondom bijvoorbeeld
een problematisch kind en/of de woonsituatie. Het laatste door de woningbouwcorporatie in te schakelen voor herstelwerkzaamheden.
Mentaliteiten sluiten elkaar niet uit en kunnen naast elkaar voorkomen
in multidisciplinaire projecten. Zij kunnen ook vervlochten raken met elkaar. Ook kunnen nieuwe mentaliteiten ontstaan.
Maar ook kunnen mentaliteiten leiden tot spanningen. De zekerheid
van de straf-mentaliteit (‘er is gehandeld, er zijn resultaten’) kan bijvoorbeeld botsen met de onzekerheid van de risico- of zorg-mentaliteit. De
opbrengsten daarvan liggen in de toekomst. Deze zijn minder tast- en
meetbaar. En, geven uitvoeringsorganisaties niet altijd die directe voldoening.
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De verschillende mentaliteiten spelen (on)bewust een rol in het aangegeven onderhandelingskarakter van multidisciplinaire teams. Of leiden
in sommige gevallen tot misbruik of egoïsme van één van de partners.
Bijvoorbeeld door mee te liften met het samenwerkingsverband zonder
echte inbreng. Of door subsidie te verkrijgen middels het samenwerkingsverband en dat voor welbegrepen eigenbelang aan te wenden.
Of om de informatiepositie te versterken.
Kwantitatieve bronnen van verschillende partners zijn geld, mankracht,
informatie, connecties en netwerken en kennis/expertise. Kwalitatieve
bronnen zijn bevoegdheden en hiërarchie en gezag.
In multidisciplinaire teams kan sprake zijn van ongelijkwaardigheid van
bronnen. Ook kan de beschikbaarheid (capaciteit) een probleem zijn.
Daarnaast spelen houding en gedrag van moederorganisaties een belangrijke rol: wil en durf spelen op strategisch en operationeel niveau
een belangrijke rol.
De bundeling van bronnen versterkt het collectief, maar in de praktijk
komt ongelijkheid en afhankelijkheid ook voor. In de dynamische onderhandelingsrealiteit van de uitvoering komt dit op de schouders van
leidinggevenden in de moederorganisaties en de projectleiding.
Tenslotte bepalen gereedschappen en technologieën de mate en diepgang van multidisciplinaire samenwerking.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke, juridische, symbolische
en persoonlijke gereedschappen.
De persoonlijke gereedschappen hebben veel te maken met (sociale) intelligentie, communicatieve vaardigheden, maar ook uiterlijke kenmerken, gepercipieerde kracht en charisma.
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Spanningen kunnen ontstaan door het (sterk) verschillen van de inhoud
van de gereedschapskist van de partners. Multidisciplinaire samenwerking wordt niet bepaald door het projectplan noch de convenanten
doch door individuen. De betrokkenheid en toewijding van de moederorganisaties is van belang, maar zeker ook van (in)formele leiders in de
teams zelf.17

17

idem
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7.

1Overheid heeft ambitie

7.1 Gezamenlijk vaststellen van zwakke plekken
Wat is dan die ambitie? In de eerste plaats partijen uit verschillende domeinen en verantwoordelijkheden (met in achtneming van privacy) laten samenwerken, wat niet alleen neerkomt op het delen van elkaars informatie,
maar ook het gezamenlijk vaststellen van ‘zwakke plekken’ (kansen tot fraude) in de al dan niet gekoppelde automatiseringssystemen en werkwijzen.

7.2 Dichten van de ‘lekken’
In de tweede plaats het uitputtend, volhardend en volledig te niet doen van
de zwakke plekken. De ‘lekken’ dienen te worden gedicht. In de praktijk
wordt dikwijls met verbazing gesproken over het bestaan van een ‘lek’.
Maar in de publieke sector gebeurt er relatief weinig om het ‘lek’ ongedaan
te maken. Niemand voelt zich persoonlijk verantwoordelijk. In de ‘private
justice’ ziet men veelal onmiddellijk aanleiding om het ‘lek’ te dichten. Een
geldautomaat waar geskimt wordt, wordt onmiddellijk vervangen.
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7.3 	Fraude hoger op de maatschappelijke en politieke
agenda
In de derde plaats om fraude hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Het publieke debat over criminaliteit en veiligheid
wordt nog altijd overwegend gedomineerd door traditionele misdaad.
Dit is ten onrechte omdat systematische fraude in verschillende overheidssystemen (zorg, toeslagen, belastingen), op markten (prijsafspraken, subsidiefraude, milieucriminaliteit) en in sectoren (financiële dienstverleners, woningcorporaties) de betaalbaarheid en continuïteit van
dienstverlening aantasten.

7.4 Terugbrengen van de ‘over georganiseerdheid’
In de vierde plaats om aandacht te vragen voor de ‘over georganiseerdheid’ van de publieke sector wat betreft toezicht, handhaving en opsporing. Op verschillende bestuurlijke niveaus zijn organisaties hier mee
belast. Soms werken zij samen. Soms werken zij naast, onder en tegen
elkaar. Basisgedachte van het Initiatief1Overheid is dat radicale vereenvoudiging van toezicht en handhaving effectiviteit en efficiency ten goede komen.18

18

http://initiatief1overheid.nl/wp-content/uploads/2015/01/Werkwijze-pilots_dec-2014.pdf
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7.5 	Strafrecht is ultimum remedium, er gaan ook
andere mogelijkheden aan vooraf
In de vijfde plaats wijzen we op betrekkelijkheid van repressie. Een strafrechtelijke veroordeling, terugvorderen van belasting en/of uitkeringen
al dan niet met een boete of bestuursrechtelijke sancties zijn noodzakelijke en nuttig. Maar nemen niet de gelegenheidsstructuren in wet- en
regelgeving, zorg- en toeslagsystemen, beleid en deels disfunctionele
toezicht- en handhavingsstructuren weg.

Het Initiatief1Overheid past met het laatste in een inmiddels 25-jarige
bestuurlijke traditie waarin wordt gepleit om repressie (‘putting out fire,
with fire’) aan te vullen met bestuurlijke rapportages, toepassen van het
barrière-model en/of de Tafel van elf om repressie aan te vullen met het
wegnemen van gelegenheidsstructuren voor criminaliteit en fraude. De
gedachte is even simpel als aanlokkelijk, maar niet makkelijk in de praktijk te brengen.
Het Initiatief1Overheid laat zich in deze ook inspireren door ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Repressie – of de strafrechtelijke mentaliteit
– heeft hier plaats gemaakt voor een risico-mentaliteit. Een fraude-incident leidt niet alleen tot civielrechtelijke – en soms strafrechtelijke –
sancties, maar tot het aanpassen van toegangssystemen, de screening
van personeel, het aanpassen van procedures, intensivering van inter-
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ne controle en/of het integreren van technologie (predictive analyses,
fraud-monitoring etc.). Het fraude-incident wordt gebruikt om de systemen aan te passen om herhaling te voorkomen.19

7.6 Terra Nullius
In de zesde plaats. Terra Nullius betekent in het Romeins recht ‘leeg
land’. Niemandsland nog niet geclaimd door een soeverein land. De
thematiek van de silo’s in de handhavingsorganisaties die onder, boven,
naast en tegen elkaar handhaven kan ook als terra nullius worden geduid.
In dit ‘niemandsland’ bestaat de organisatievraag uit hoe partners gemeenschappelijkheid organiseren om zicht te krijgen op de aard en
omvang van de verschillende problemen en hoe zij gezamenlijk gaan
handhaven.
De effectiviteitsvraag heeft vervolgens betrekking op de vraag of deze
handhavingsacties leiden tot correcties, naheffingen, boetes en/of strafrechtelijke sancties, maar ook of partners op grond daarvan structurele
aanpassingen doen om herhalingen in de toekomst te voorkomen. Kortom wat is het effect op (middel)lange termijn?
1Overheid staat voor ontkokering: bestaande structuren moeten voor
bepaalde toezichtcontrole- en opsporingsactiviteiten kunnen worden
doorbroken. Dit kan leiden tot uitwisseling van informatie buiten bestaande contexten, maar wel gerelateerd aan bepaalde activiteiten, dus
doel gebonden.

19

Doel van Initiatief 1 Overheid is het helpen verbeteren van de samenwerking tussen overheidsdiensten in de
fraudeaanpak en het verbeteren van de samenwerking tussen overheidsdiensten en private partijen. Een optimale samenwerking leidt tot een effectievere en efficiëntere fraudeaanpak. De omvang van de door fraude
verloren overheidsgelden kan daardoor fors worden teruggedrongen. De beoogde verbetering wordt gezocht
in de versterking van de fraudepreventie én de overstijging van de verkokerde aanpak. Daarnaast betekent
verbetering van de samenwerking ook het door de overheidsinstanties benoemen van elkaars zwakke plekken: waar doen zich de kansen op fraude voor? Door te anticiperen op de risicofactoren die aan de fraude ten
grondslag liggen kunnen de lekken in de systemen en werkprocessen worden gedicht.

Wat we achter ons
moeten laten
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8.

Wat we achter ons moeten laten

8.1	Bureaucratie om de bureaucratie en ‘remmers in
vaste dienst’
Hier kiezen we voor een aantal cartoons. Cartoons die de inwaartsgerichtheid van organisaties en mensen verbeelden. Dit is geen verwijt. Het
openbaar bestuur is onmetelijk complex geworden. Organisaties ‘fight
like mad to stay the same’: een bureaucratische wetmatigheid. Kleine
en grote veranderingen leiden op organisatieniveau tot onschadelijk
maken. Orde moet er zijn. Deze cartoon verbeeldt wat wij ‘remmers in
vaste dienst noemen’.
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8.2 Silodenken en – handelen
In presentaties maken wij gebruik van beeldtaal om de verkokerde aanpak van de overheid te verbeelden. In het filmpje ‘shooting down a silo’
komt een man in beeld die met een geweer de onderkant van een silo
beschiet. Na verloop van tijd stort de silo in.

8.3 Achteruit denken in vergaderingen
Bij het nazien van notulen ‘de vorige oorlog voeren’ in plaats van naar
de toekomst te kijken..
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8.4 Verticale sturingsvisies

8.5 De ‘Been there, seen it, done it’ - mentaliteit
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1Overheid in het kader
van iOverheid
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9.	1Overheid in het kader van
iOverheid

9.1 Transformaties binnen het openbaar bestuur
De visie van 1Overheid is mede geworteld in analyses van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het veranderende karakter van de wijze waarop de overheid transformeert als gevolg
van informatisering van de samenleving. Ons begrip 1Overheid heeft
raakvlakken met de analyse van de WRR waarin de overgang van een
elektronische overheid (eOverheid) naar een informatie overheid (iOverheid). In de afgelopen dertig jaar zijn vele tienduizenden vormen van
overheidsdienstverlening afzonderlijk van elkaar geautomatiseerd. Dat
was de eOverheid. Nu is een proces gaande waarin de eilandjesautomatisering in elkaar aan het grijpen is. Wat aan het ontstaan is, is een
informatie overheid (iOverheid).20

Het WRR-rapport rapport laat zien dat de overheid stapje voor stapje,
besluit na besluit, onder invloed van digitalisering fundamenteel van karakter verandert. De facto en bijna ongemerkt heeft zich een praktijk
20

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/I_Overheid.pdf
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ontwikkeld, waarin samenhangende informatiestromen het karakter
van de overheid domineren. En daarmee bepalen deze informatiestromen de nieuwe mogelijkheden, maar ook de afhankelijkheden en de
kwetsbaarheden voor zowel de overheid als haar burgers. In de dagelijkse werkelijkheid van politiek en bestuur wordt echter allesbehalve vanuit het samenhangende idee van deze informatie-Overheid – iOverheid
– gedacht en gewerkt: het overgrote deel van de overheidsinitiatieven
voor digitalisering en de informatiestromen die daaruit volgen, worden
geïsoleerd bepleit, beoordeeld en ingevoerd.
Dit is geen ‘excuus’ voor 1Overheid om onze ‘Orwelliaanse’ plannen in
de richting van een politiestaat te legitimeren. 1Overheid pleit voor realiteitszin en plaatst de verkokerde fraudeaanpak in een bredere context
van een overheid die in al zijn vezels verandert door automatisering.
De WRR stelt dit zo: ‘De alomtegenwoordige inzet van informatie- en
communicatietechnologie (ict) door de overheid heeft ervoor gezorgd
dat deze niet langer meer als een eOverheid, gericht op dienstverlening
en gebruikmakend van techniek, kan worden gekarakteriseerd. In de
dagelijkse praktijk is veeleer een iOverheid ontstaan, gekenmerkt door
informatiestromen en -netwerken en gericht op niet alleen dienstverlening, maar ook controle en zorg. Deze iOverheid brengt vergaande
veranderingen in de relatie tussen burgers en overheden met zich mee.
Alhoewel deze iOverheid in de praktijk van beleid en uitvoering heel
concreet is en daarmee reële gevolgen heeft, is ze nog nauwelijks op de
politiek-bestuurlijke radar verschenen. Vanuit deze constatering bepleit
dit rapport het verankeren van het besef ‘een iOverheid te zijn’ als een
centrale opdracht en doet het een reeks inhoudelijke en institutionele
aanbevelingen om de noodzakelijke paradigmawisseling van eOverheid
naar iOverheid in goede banen te leiden.
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9.2 Technologische transformaties
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De visie van 1Overheid is geworteld in de inmiddels gegroeide praktijk
van technologische innovaties in zowel publieke als private toezicht
processen. Deze cartoon verbeeldt software voor gezichtsherkenning,
irisscans, DNA-onderzoek, inzet van computers, scanning van hersengolven, vingerafdrukken en the internet-of-things waarin verschillende
technologieën met elkaar worden verweven.

De iOverheid van de WRR, de 1Overheid-gedachte van ons en de zich
snel ontvouwende technologische praktijk grijpen in elkaar. Dit betekent
niet dat 1Overheid een pleitbezorger is van George Orwell. Of Darkness
at Noon van Koestler wil introduceren in de Lage landen.
1Overheid is geworteld in het veranderende karakter van de overheid,
in technologische veranderingen en in het inzicht dat het verticale sturingsmodel van de overheid zichzelf opnieuw aan het uitvinden is langs
horizontale lijnen, patronen en processen. Onderstaande wordcloud
geeft een overzicht van nieuwe woorden voor dit transformatieproces.

In deze wordcloud over veranderingen in (overheids)sturing springen
worden als ‘samenwerken’, ‘mogelijkheden’, ‘anders’, ‘vernieuwen’ en
bijvoorbeeld ‘flexibiliteit’ eruit. Deze woorden staan haaks op de huidige
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praktijk van verticale organisaties, die verticaal verantwoording moeten
afleggen in een praktijk die horizontaliseert. Waarin steeds meer samenwerkingsverbanden als het FEC, de RIEC’s, Veiligheidshuizen, RCF’s en
velerlei andere multi agency verbanden zijn ontstaan. Hierin wordt een
groot beroep gedaan op houding en gedrag. Op het ontstaan van een
gezamenlijke mentaliteit.

De twee grootste woorden in deze wordcloud zijn Government en Technology. En, de veranderingen – en vragen – welke deze oproepen ten
aanzien van gelijkheid, economische groei, repressie, macht en o.a. ontwikkeling van onze samenleving. De WRR stelt dat we nog slechts aan
het begin staan van een (politiek) begrip wat de iOverheid betekent.
1Overheid pleit voor het openbreken van de maatschappelijke discussies
over de wijze waarop de overheid transformeert. Waarbij wij van mening zijn dat ‘ons’ onderwerp: fraudepreventie ‘slechts’ een beleidsveld
is waarop informatiestromen dwars door onderwijs-, zorg- en welzijnssystemen dringen.
.
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1Overheid vergezicht
2020
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10.

1Overheid vergezicht 2020

10.1 Stelsel van Basisregistraties
Het vergezicht 2020 gaat verder dan ons denken over de aanpak van
fraude. Het is een verdieping van de Implementatievisie van het Stelsel
van Basisregistraties. Het vergezicht schetst de wereld in 2020 en daarmee de context voor gebruik en doorontwikkeling van het Stelsel van
Basisregistraties. Het vergezicht is bedoeld als leidraad voor de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) voor keuzen en accenten bij
projecten en initiatieven. Na een eerste ruwe versie zijn zo’n 25 gesprekken gevoerd, met intimi, gebruikers, wetenschappers en/of critici van
het stelsel. Op basis van hun kritiek is deze versie opgesteld. We hebben
niet gestreefd naar maximale congruentie van inzichten. Op een aantal
punten verschillen we als netwerk van betrokkenen van inzicht. Waar
dat het geval is, hebben we dat aangegeven.
Uitrukkende hulpdiensten die op tijd en met de juiste middelen op de
juiste plaats zijn; jeugdzorgwerkers die snel, gericht en integraal kun-
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nen doorpakken bij probleemgezinnen of sociaal rechercheurs die risico gestuurd fraude aanpakken. Dit zijn concrete voorbeelden van
onze droomsituatie, van ons vergezicht. Wij streven naar professionals
die baat hebben bij toegestaan, slim gebruik van relevante informatie.
Immers, publieke waarde ontstaat pas bij de concrete uitvoering van
overheidsbeleid en we willen met het stelsel van basisregistraties maatschappelijke waarde genereren.
Goede informatievoorziening is cruciaal bij overheidsbeleid, maar de informatievoorziening van de overheid is nog niet voldoende op orde, aldus
de WRR in haar rapport “de i-Overheid”. De WRR stelt dat, gegeven de
transformatie van samenleving en openbaar bestuur naar horizontale netwerkverbanden, de informatiehuishouding achterblijft. En voor zover zij
zich ontwikkelt, is dat middels ‘function-creep’: niet bestuurlijk gestuurde
uitbreiding van onbeheersbare en oncontroleerbare informatierelaties.
Het Stelsel van Basisregistraties vormt het fundament van de overheidsinformatiehuishouding. Het omvat gegevens van personen, bedrijven,
adressen, gebouwen, voertuigen, inkomens, etc. Ook veel geografische
gegevens vormen onderdeel van het stelsel van basisregistraties, zoals
kaartmateriaal, gegevens over de ondergrond, etc. Voor burgers, bedrijven en professionals leveren deze gegevens uit de basisregistraties
een cruciale bijdrage in de dagelijkse praktijk. Daarvoor moet deze informatie goed en digitaal ontsloten zijn zó dat burgers, bedrijven en
professionals er direct en makkelijk bij kunnen. Met het digitaal ontsluiten van gegevens uit de basisregistraties kunnen de dienstverlenings- en
uitvoeringsprocessen herontworpen worden, zodanig dat er bezuinigd
en/of verbeterd kan worden.
Een enkel voorbeeld, om de potentie van het stelsel te illustreren: De
gezinsvoogd treedt namens de staat binnen in een gezin. Nu is dat een
black box, en is het alsof de staat zegt ‘hier, ga jij maar rijden op de snelweg, maar wel geblinddoekt’. De gezinsvoogd weet niets van schuldhulp-vraagstukken, niets van spijbelgedrag, niets van de inkomens en
de woonsituatie. Zelfs de samenstelling van het gezin is vaak onduidelijk. Eerder geconstateerde psycho-sociale vraagstukken zijn onbekend,
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asociaal gedrag is onzichtbaar en zelfs de vraag of leden van het gezin
vuurwapengevaarlijk zijn, kan niet op voorhand beantwoord worden.
De gezinsvoogd moet nu nog door lang praten en zoeken achter al
deze informatie komen, voordat een plan gemaakt kan worden. Het
stelsel heeft de potentie in zich om de informatiepositie van de gezinsvoogd sterk te verbeteren. Uiteraard willen we dat het betrokken gezin
ook ‘haar informatie’ kan inzien, inclusief het plan dat de gezinsvoogd
maakt. Daarvoor is het bij wijze van spreken nodig dat de informatie aan
de keukentafel ontsloten wordt.
De Nederlandse overheid is in de loop der jaren heel wat transparanter
en opener geworden. Maar er valt nog genoeg te verbeteren aldus Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer op 31-3-2015 op
radio 1. Zij gaf een toelichting op het door de rekenkamer gepresenteerde Open Data Trend Rapport. http://www.radio1.nl/item/281285-Saskia-Stuiveling-%28Algemene-Rekenkamer%29-over-open-data-van-de-overheid.html
Niet alleen in de dienstverlening is een stelsel van basisregistraties belangrijk, ook in de handhaving kan het stelsel van basisregistraties een
goede bijdrage leveren. Zo is de combinatie van het kentekenregister en
het BPR een belangrijke voorziening voor het CJIB om boetes te innen
en de belastingdienst om motorrijtuigbelasting te heffen. Maar als we
even verder dromen, dan zou je een combinatie van de Poli administratie
en het Handelsregister kunnen gebruiken om bij mooi weer alleen die
terrashouders te bezoeken die op zo’n moment geen extra personeel
inzetten. Risico gestuurd, integraal handhaven is onmogelijk zonder
goede informatievoorziening.
Overigens, de basisregistraties hebben reeds voor enorme winsten gezorgd. De bijdragen dit het kentekenregister levert aan het bestrijden
van onverzekerd rondrijden, het beter innen van boetes, het op milieuaspecten controleren van auto’s, het innen van motorrijtuigenbelasting, is ongekend. Ook de BPR, die aan meer dan 600 afnemers digitale
informatie verstrekt, heeft enorme verbeteringen veroorzaakt, die de
investeringskosten van 230 miljoen euro vele malen overstijgen.
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De maatschappij transformeert naar een netwerksamenleving. De overheid transformeert mee met actief burgerschap en verantwoord ondernemerschap, met procesgerichte, ketengerichte en deskundige professionals, die vraaggericht en probleemoplossend optreden op basis van
actuele, digitale gegevens en documenten. De overheid werkt daarvoor
met een beheersbaar en bestuurlijk gestuurd netwerk van informatiewegen, met knooppunten en toegankelijke portals voor burgers en bedrijven. Authenticatie, autorisatie, logging, rechtsbevoegdheids-controle,
transparantie en regie zijn vaste elementen in dit systeem van informatie-uitwisseling.

10.2 Burgerschap en verantwoord ondernemerschap
In 2020 zullen allerlei vormen van ‘zelforganisatie’ sterk ontwikkeld zijn.
Burgers kunnen en willen voor zichzelf en voor hun omgeving zorgen.
Social media, maar ook allerhande slimme applicaties ondersteunen hen
hierbij. Goede ‘digital skills’ van burgers worden steeds noodzakelijker.
Ook het bedrijfsleven is verregaand gedigitaliseerd. Overheidsorganisaties en hun professionals hebben een stap teruggedaan: er is meer ruimte voor ondernemers, slimme regels doen hun werk, en hoogwaardige
professionals worden administratief ontzorgd.
Om burgers en bedrijven steun in de rug te geven zal de overheid haar
gegevens meer ontsluiten. Dat betekent allereerst ‘open data’: alles wat
niet geheim hoeft te blijven en/of privacygevoelig is, is open. Dit betreft niet alleen transactie-systemen en beleidsinformatiesystemen, maar
vooral ook registers: zoveel mogelijk registers gaan naar maximaal openbaar. De RDW geeft het goede voorbeeld: kentekengegevens, inclusief
de vraag of de auto wel of niet gekeurd is en/of WAM-verzekerd, staan
op internet, voor iedereen te zien. KvK, Kadastrale gegevens, maar ook
de Polis-gegevens en het diploma-register zullen meer openbaar zijn en
meer gebruikt worden.
Naast open data, komt ook transparantie op een hoger niveau: burgers
en bedrijven hebben inzicht in wie welke gegevens heeft ingezien en
waarvoor. En bij elke beschikking kan de overheidsorganisatie, indien

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

gewenst, alle informatie weergeven die ze gebruikt heeft bij de totstandkoming van die beschikking. Inzage en correctierecht krijgen een
nieuwe dimensie, mede afhankelijk van de politieke keuzen die hierin de
komende jaren gemaakt worden.
Bedrijven en burgers krijgen meer regie over ‘hun’ gegevens: basisregistratiegegevens zijn principieel van de overheid: het zijn geen ‘blote
gegevens’, maar gewaarmerkte gegevens: een bewijs van geboorte of
van oprichting is een akte, omdat het vaststellen daarvan vele, zwaarwegende juridische consequenties heeft. Over de inhoud van die gegevens
heeft de burger noch het bedrijf, hoe naar dat ook klinkt, weinig zeggenschap (je bepaalt je eigen geboortedatum niet). Burgers en bedrijven
kunnen meer regie krijgen, enerzijds door maximale transparantie maar
anderzijds ook door ze de gelegenheid te geven de gegevens elektronisch gewaarmerkt (i.p.v. bewijsstukken) door te sturen naar relevante
publieke, maar ook private afnemers. Tot slot verhoog je de regie van
burgers door ook de privacyvraagstukken op een hoger plan te brengen, bijvoorbeeld door gegevensuitwisselingen te vervangen door slimme vragen.

10.3	Administratieve lasten, slimme regels en dienstverlening
Digitale informatie zodanig ontsluiten dat burgers, bedrijven en professionals er makkelijk bij kunnen, biedt de mogelijkheid om dienstverleningsprocessen te herontwerpen. Administratieve lasten kunnen
verdwijnen, waarvoor de overheid soms de regels heeft aangepast. De
overheid kent in 2020 geen papieren bewijsstukken meer, maar ontsluit
deze digitaal, met regie daarop van burger en bedrijf. Dit vraagt om
aandacht voor de ‘digital skills’ van burgers en bedrijven.
Door ‘semantische harmonisatie’ wordt ook veel administratieve last
voorkomen. Zo kan de overheid veel informatielasten voor burgers en
bedrijven voorkomen. Maar ook de overheidsinterne administratieve
handelingen kan zij beperken. De dienstverlening aan de burger en het
bedrijfsleven wordt zo verbeterd. Tot slot is de kans op fraude kleiner:
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papieren bewijsstukken zijn met moderne technologie makkelijk na te
maken. Wel zal de overheid extra moeten inzetten op digitale vormen
van misdaad, zoals identiteitsfraude en phishing.
Veel dienstverlening is volledig elektronisch. Burgers en bedrijven zullen nog minder loketbezoek hoeven af te leggen. De gewonnen tijd
en capaciteit kan gebruikt worden voor de moeilijke, contact-intensieve
relaties of voor burgers en bedrijven die niet zo digitaal ingesteld zijn.

10.4 Ketengerichte, deskundige professional
De digitalisering van de informatie, en het elektronisch ontsluiten van
alle voor de professional relevante informatie biedt enorme kansen voor
de professional om meer ruimte te krijgen voor zijn/haar vak, terwijl de
burger meer mogelijkheden tot zelfsturing krijgt. De professional zit op
dit moment vaak helemaal klem door teveel controle en hoog opgelopen verantwoordingslast: deze zorgen ervoor dat professionals van 40%
tot soms zelfs 60% van hun tijd kwijt zijn aan administratief werk. De
burger als ‘klant’ van deze professional heeft hierbij een ondergeschikte positie. Veel van hun tijd kunnen de professionals niet aan hun vak
en aan hun klant besteden. Processen kunnen ‘lean’ gemaakt worden
en vraaggestuurd ingericht, zodat alleen publieke waarde toevoegende
handelingen overblijven.
Deze verbetering met behulp van de goede informatievoorziening is
enerzijds mogelijk omdat de professional nu nog veel gegevens moet
invoeren, die via het stelsel eigenlijk van elders elektronisch op te halen
zijn. Maar anderzijds kan het ook, omdat er vele malen meer digitale
informatie beschikbaar is, die gecombineerd met digitale kennisregels,
apps en workflow (know en flow) tot het overnemen door computers
van veel handmatig werk leidt. Ter vergelijking: Reisbureaus, videotheken, LP- en CD-winkels zijn ‘overgenomen’ door apps, die direct door
klanten ingezet worden.
We spreken niet van ‘ruimte voor de professional’, maar van de professionele professional, omdat de moderne professional sterk ondersteund
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is door digitale middelen die hij tot in perfectie beheerst. Hij zal zich
minder achter dossiers en administratie verschuilen. Deze professional
is creatief op de inhoud en legt makkelijk verbindingen, waar nodig. De
administratieve rompslomp is opgeruimd en de professional werkt meer
van buiten naar binnen.

10.5 Gegevens logistieke aanpak
Elk loket waar een burger of bedrijf zich meldt, stelt op dit moment
eigen indieningsvereisten, en eist bewijsstukken van andere overheidsorganisaties. Met het principe ‘eenmalig invoeren, meervoudig gebruiken’ wordt het heen en weer rennen langs alle overheidsloketten gereduceerd. Dat betekent dat al die loketten gekoppeld moeten worden
aan al die informatiepunten. Daarvoor is een gegevenslogistieke aanpak
nodig: een netwerk van informatiewegen. Net zoals we aan- en afvoerwegen voor de wijken hebben, provinciale wegen tussen gemeenten
en rijkswegen, zouden we bij organisaties ook zo moeten werken. Veel
informatie blijft binnen 1 afdeling (de wijk), maar sommige informatie
wordt door meerdere afdelingen binnen 1 organisatie gebruikt.

Hiervoor legt de organisatie een verbindingsroute aan tussen de verschillende afdelingen (bij gemeente is dit vaak een broker).
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Als die organisatie vervolgens 1 verbinding legt met een knooppunt,
kan die organisatie met 1 externe interface met alle organisaties in haar
sector ‘praten’. Via deze verbindingen kan elk werkproces van elke afdeling bij alle relevante informatie komen. Net zoals je maar 1 ingang/
uitgang hoef te hebben in een gemeente, om bij alle andere adressen
van alle (andere gemeenten te komen). Het is een wirwar van stromen,
maar wel allemaal over hetzelfde, geneste netwerk van verbindingen.
Elke werkproces kan op deze wijze alle voorhanden informatie digitaal
ontsluiten, waardoor het niet opnieuw gevraagd, gecontroleerd en ingevoerd hoeft te worden. Hiervoor is natuurlijk naast de aansluiting op
alle basisregistraties en overige registers, ook de ‘ familie van digidingen’
nodig (digikoppeling, digimelding, digilevering, eID, DIGID).

10.6 Knooppunten
Een knooppunt voorziet organisaties binnen een sector van de juiste informatie op het juiste moment: authentieke gegevens uit de basisregistraties maar ook aangehaakte gegevens uit andere publieke of private
registers. Een knooppunt kent hiervoor de processen in de sector, verrijkt
de informatie en houdt toezicht op de kwaliteit van de gegevens binnen
de sector.
Een knooppunt regelt het beheer van interfaces en zorgt voor betere beveiliging (authenticatie, autorisatie, logging, etc.). Sommige informatie
is zo gemeenschappelijk, zoals de basisregistraties, dat zij sector-overstijgend is. Daarvoor hoeft elk van de sectoren maar 1 verbinding aan te
leggen, naar een intersectoraal knooppunt (sterarchitectuur), of 2 verbindingen, naar beide naastliggende sectoren (ringarchitectuur). Vraag
en aanbod worden op deze manier beter georganiseerd. Er ontstaan
dan ook steeds meer knooppunten. De trekkracht komt uit de sectoren
zelf. Knooppunten ontstaan organisch en worden context-afhankelijk
vormgegeven.
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Ze kunnen naast sectoraal, ook thematisch (zoals fraude) of naar bestuurslagen georganiseerd zijn. Een organisatie kan ‘thuishoren’ in verschillende sectoren, dat geeft op zich niet: het werkproces is leidend.
De sectorale indeling is ook een manier om de privacy te waarborgen,
omdat informatie in principe vaker binnen 1 sector blijft, dan dat zij tussen sectoren stroomt. Het faciliteren van deze knooppunten en met hen
afspraken maken over de kwaliteit en andere eisen, biedt mogelijk een
interessant aangrijpingspunt voor het stimuleren van het meervoudig
gebruik van overheidsgegevens.
Veel informatie stroomt niet over de grenzen van sectoren heen. Het
instellen van sectorale overleggen, eventueel aangevuld met thematische knooppunten (een knooppunt fraudebestrijding, bijvoorbeeld) of
een bestuurslaag als knooppunt, is een middel om het aantal personen
aan de onderhandelingstafel te concentreren. Degenen aan tafel hebben concrete belangen, en komen dan ook sneller tot een oplossing. Er
kan dan nog wel een intersectoraal overleg komen voor de invoering
van vastgestelde standaarden en basisvoorzieningen, met 1 vertegenwoordiger per sector.
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10.7 Kwaliteit
Burgers, bedrijven en professionals vertrouwen op gegevens van een zo
hoog mogelijke kwaliteit. Basisregistraties en hun bronhouders zetten
kwaliteit voorop om de professional optimaal te bedienen. Zij doen dit
onder andere door slim gebruik te maken van de oren en ogen van andere diensten, maar ook door ruimte te creëren om ontvangen signalen
op te pakken. Over kwaliteit wordt helder en open gecommuniceerd.
Overheidsorganisaties werken samen om de kwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld door intelligence en buitendienstcapaciteit tenminste virtueel
te laten samenwerken. Het kwaliteitsbegrip wordt verbreed, zodanig
dat het ook kwaliteit in de keten, bruikbaarheid, toegankelijkheid, werkelijkheidsdekkendheid, granulariteit en begrijpelijkheid omvat.
Beveiliging en privacy Een van de grootste uitdagingen is het complex van
beveiliging en privacy. Met het steeds verder koppelen van registraties,
hetgeen noodzakelijk is gezien de toegenomen complexiteit van dienstverlening, de noodzaak van maatwerk, en de toegenomen druk vanwege rechtmatigheid en doelmatigheid, wordt de controleerbaarheid van
alle uitwisselingen belangrijker. Het WRR rapport stelt daar zeer terecht
fundamentele en kritische vragen over. Beveiliging en privacy zijn niet
alleen om redenen van beheer van het aantal verbindingen van belang.
We ontwikkelen een systeem van informatie-uitwisseling, waar authenticatie, autorisatie, logging, rechtsbevoegdheids-controle, transparantie
en regie een onderdeel van is, om redenen van beveiliging en privacy.
Met authenticatie bepalen we de identiteit van degene die de raadpleging doen, met autorisatie bepalen we of die persoon binnen zijn
organisatie de bevoegdheid heeft gekregen die raadpleging te doen,
met logging leggen we dat vast (alsook het antwoord dat gegeven is).
Met rechtsbevoegdheidscontrole stellen we vast of een bepaalde raadpleging een wettelijke grondslag heeft (indien dit niet het geval is, zal
het antwoord niet gegeven worden), hetgeen ook gelogd is. Met transparantie zorgen we ervoor dat elke burger, indien gewenst, in kan zien
welke gegevens, door wie, met welke autorisatie en op grond van welke
wet, geraadpleegd zijn.
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Deze gegevens zouden bij voorkeur via voor burgers en bedrijven toegankelijke portals ontsloten moeten worden, zodat transparantie en regie van gegevensgebruik ontstaat. Burgers en bedrijven kunnen dan via
die portals aangeven voor welke aanvragen akkoord gegeven wordt op
welke raadplegingen. Daarbij is natuurlijk aangetekend, dat sommige
aanvragen niet gehonoreerd gaan worden als bepaalde wettelijk verplichte informatie niet verstrekt wordt. In het herontwerp van dienstverleningsprocessen gaat de overheid dan uit van een ontwerp van
overheidsdienstverlening waarbij er zo min mogelijk informatie verlangd
wordt (het principe van de minimale gegevensset). Ook kan met slimme
vragen, met ontkoppeld koppelen en met PET’s gewerkt worden. Dit
vraagt wel om een nieuw persoonsinformatiebeleid en wellicht ook een
‘bedrijfsinformatiebeleid’ voor de overheid.

10.8 Sturing
Een belangrijke uitdaging rond de informatievoorziening van de overheid is de sturing. De informatie-infrastructuur, zoals vervat in dit vergezicht, is gericht op horizontale, netwerk-achtige organisatievormen.
We kennen nu echter vooral verticaal, hiërarchisch gestructureerde organisaties. Aanbodgerichte taakorganisaties, die activiteiten verrichten,
werken fundamenteel anders dan vraaggerichte ketens. Daarmee is gelijk de grote uitdaging qua sturing gegeven: de kokers moeten sturing
geven aan iets gemeenschappelijks. Ministeriële verantwoordelijkheid is
moeilijk te realiseren, financiering is problematisch, maar ook aanspreken op kwaliteit en planningen is moeilijk. Daarom wordt dit vergezicht
alleen maar realiteit, als er samenwerking op het hoogst politiek bestuurlijke niveau komt. Daar zijn niet alleen de i-verantwoordelijken van
de verschillende departementen en overheden voor verantwoordelijk,
maar alle beleidsdirectoraten hebben hierin een rol te spelen. In het beleid wordt immers de uitvoering ontworpen, en als in dat ontwerp het
gebruik van het stelsel niet meegenomen wordt, dan zal dat in de uitvoering ook niet gebeuren.
De implementatiestrategie kiest er daarom voor om zich te richten op
de maatschappelijke waarde die wordt toegevoegd met de inzet van
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het stelsel. Daarom stellen we maatschappelijke thema’s centraal, zoals
fraudebestrijding, effectieve jeugdzorg (en de decentralisaties), digitale
dienstverlening, criminaliteitsbestrijding door bij te dragen aan identificeren en traceren van de top 600 criminelen in gemeenten, etc.
Om dit te kunnen doen, biedt de overheid kaders voor privacy, authenticatie, log-in, beveiliging en recht op inzage ter ondersteuning. Zo kunnen we een deugdelijk antwoord realiseren op de kritiek van de WRR
en creëren we een effectieve overheid-brede informatie infrastructuur.

Gevraagd:
Verbeeldingskracht
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11.	
Gevraagd: Verbeeldingskracht
Om nieuwe wegen te bewandelen in de fraudepreventie is verbeeldingskracht nodig. Verbeeldingskracht om in te zien dat het verticale sturingsmodel van de overheid niet langer voldoet. En, verbeeldingskracht
om in te zien dat horizontale informatiestromen dwars door traditionele
scheidslijnen van departementen, beleidsvelden en publieke en private
organisaties breken. Er is ‘mentale verbeeldingskracht’ nodig. En er is
‘technologische verbeeldingskracht’ nodig.

11.1 Waarom? Nogmaals de WRR
Het WRR- rapport laat zien dat de overheid stapje voor stapje, besluit
na besluit, onder invloed van digitalisering fundamenteel van karakter
verandert. De facto en bijna ongemerkt heeft zich een praktijk ontwikkeld, waarin samenhangende informatiestromen het karakter van de
overheid domineren. En daarmee bepalen deze informatiestromen de
nieuwe mogelijkheden, maar ook de afhankelijkheden en de kwetsbaarheden voor zowel de overheid als haar burgers. In de dagelijkse
werkelijkheid van politiek en bestuur wordt echter allesbehalve vanuit
het samenhangende idee van deze informatie-Overheid – iOverheid –
gedacht en gewerkt: het overgrote deel van de overheidsinitiatieven
voor digitalisering en de informatiestromen die daaruit volgen, worden
geïsoleerd bepleit, beoordeeld en ingevoerd, aldus de WRR.
Individuele initiatieven worden niet of nauwelijks beoordeeld op hun(potentiële) invloed op de overheid en de samenleving als geheel. De belangrijkste omissie daarbij is dat ze niet of nauwelijks worden bezien
vanuit het perspectief van de snelgroeiende en vertakkende informatiestromen.
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De centrale opdracht voor de overheid, of eigenlijk voor alle lagen van
de overheid, is om te beseffen dat ze een iOverheid is geworden, met
alle consequenties van dien. Deze opgave vereist een inhoudelijk andere oriëntatie, gecombineerd met de ontwikkeling van een bijbehorend
institutioneel kader. Daarbij is het van groot belang dat afscheid wordt
genomen van de nauwe blik op individuele applicaties en dat de aandacht zich verlegt naar de vernetwerkte informatiehuishouding van de
overheid. Tot slot vergt de vormgeving van iOverheid een open houding
naar de ontwikkelingen binnen de informatiesamenleving (iSamenleving). De iOverheid kan niet eigenstandig en in een isolement worden
vormgegeven, en dus moet zij het credo ‘Betrek de iSamenleving bij de
duurzame uitbouw van de iOverheid’ volgen, aldus de WRR.
De inhoudelijke opgave vereist, volgens de WRR, dat de overheid bij de
verdere informatisering een aantal kenmerken van informatie veel bewuster dan nu het geval is in acht neemt. Daarbij gaat het om processen
van informatieverwerking en -gebruik, juist omdat die processen van
grote invloed zijn op het karakter en de betrouwbaarheid van de informatie waarop de iOverheid draait. Aan drie, onderling gerelateerde, processen worden daarom waarschuwingsvlaggen meegegeven: wanneer
informatie onderdeel dan wel resultaat is van deze processen dient de
overheid alert te zijn op de kwaliteit van de informatie en op de vraag
wie de verantwoordelijkheid voor de informatie draagt.
De drie ontwikkelingen die deze drie vlaggen dragen, volgens de WRR,
zijn de volgende:
Het vernetwerken van informatie, i.e. het gezamenlijk gebruik en
beheer van informatie in een netwerk van actoren;
Het samenstellen en verrijken van informatie, i.e. het creëren van
nieuwe informatie en profielen op basis van verschillende bronnen
uit verschillende contexten;
Het voeren van preventief en proactief beleid op basis van informatie, i.e. het actief beoordelen van en ingrijpen in de samenleving op
basis van informatiegestuurde risicocalculatie.

·
·
·

1OVERHEID EN VOORKOMING VAN FRAUDE

11.2 Mentale verbeeldingskracht
Wat wij merken is dat binnen het bedrijfsleven innovaties plaatsvinden
met betrekking tot op een andere manier inrichten, verbinden en analyseren van datastromen waardoor eerder patronen duidelijk worden.
Dit is innovatief omdat dit het mogelijk maakt om inhoud te geven aan
vroegtijdige fraudesignalering.
De afgelopen twee jaar hebben wij bedrijven als PWC, Capgemini, Deloitte, Boer&Croon, Ordina en Ernst&Young aansluiting gevraagd bij
1Overheid. Hetzelfde geldt voor The Hague Security Delta en het onlangs opgerichte Financial Crime Institute.
Langzamerhand breken wij en onze partners hierdoor uit de verkokerde
rietjes-aanpak. Er komt meer ruimte voor alternatieven. Verbeeldingskracht zit in het groeiende inzicht dat het bestaande beter wordt verbonden. De bereidheid groeit om niet langer alleen in de eigen koker
oplossingen te zoeken, maar in samenwerking. Dit vraagt om een andere mindset. Dit vraagt verbeeldingskracht. Daar hoort bij dat men gaat
inzien dat met grotere afstand naar het fraudeschilderij moet worden
gekeken om het geheel te zien.

11.3 Technologische verbeeldingskracht

De 1Overheid visie is geworteld in de aanname dat verticale sturing met
klassieke gereedschappen binnen tien jaar volledig opnieuw is gedefinieerd. Dat geldt voor de overheid in zijn geheel en ook in de misdaadpreventie en de preventie van fraude. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven.
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Amazon, Google, Netscape en Apple (en duizenden andere bedrijven)
gebruiken al jaren deze technieken.

De nieuwe buzz woorden zijn Artificial intelligence, cloud computing,
robotics, predictive intelligence. We hebben nog geen begin van een
begrip wat dit allemaal betekent voor de economie noch de politiek.
Maar de ontwikkelingen gaan snel. Ook binnen de (private) wereld van
toezicht, handhaving en opsporing.

Bovenstaande geeft een beeld van nieuwe technologieën en de grote
verwachtingen die met technologische triggers gepaard gaan.
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Dan treedt realisme in en blijkt dat ‘veel dingen veranderen, maar toch
ook veel gelijk blijft’. Maar desondanks raken komende decennia nieuwe technologieën meer en meer vervlochten in het organisatorisch en
individueel handelen.
Het volstaat niet meer om beleidsrapporten gericht op de fysieke wereld
te schrijven in een wereld waarin we op een telefoon, horloge of tablet
in een oogwenk informatie binnenhalen. In een wereld waarin big data
onderdeel is geworden van analyses van verschillende soorten databe

standen.

Maar met verbeeldingskracht alleen zijn we er niet. De transformatieprocessen binnen de overheid en het diffuser worden van grenzen tussen
de publieke en de private sector roepen ook de vragen met betrekking
tot de rechtsstaat. De iOverheid en de 1Overheid moet ook binnen de
grenzen van democratische controleerbaarheid en dus in alle opzichten
fatsoenlijk blijven.

113

114

1OVERHEID

Vijfjarenplan:
zes 1Overheid
aanbevelingen
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12.	Vijfjarenplan: zes 1Overheid aanbevelingen
Tot op heden is de aanpak van fraude op hoofdlijnen beperkt gebleven
tot een strafrechtelijke repressieve aanpak gezien vanuit het oogpunt
van afzonderlijke uitvoeringsorganisatie. Doel van de aanbevelingen is
naast deze traditionele (gevals)aanpak te komen tot identificeren en herkennen van fraudepatronen en het doorbreken daarvan. Opdat inhoud
wordt gegeven aan het wegnemen van gelegenheidsstructuren welke
fraude in de hand werken of mogelijk maken.

12.1 Structureel betrekken bestuur en bedrijfsleven
1Overheid kiest voor een koerswijziging. In de eerste twee jaar is veel
tijd en energie gestoken in het agenderen van fraude, het uitdragen van
de samenwerkingsgedachte (‘het bestaande beter verbinden’) op congressen en bijeenkomsten en het organiseren van fraude-experimenten
in het 1Overheid Actiecentrum.
De belangstelling voor de 1Overheid-gedachte neemt toe. Maar in het
bijzonder op lokaal niveau bij BenW van grote en middelgrote gemeenten. En op departementen als Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en in het bijzonder ook op Binnenlandse Zaken. Verder
neemt de belangstelling toe binnen het (georganiseerde) bedrijfsleven.
De congressen met VNO-NCW en het MKB zijn voorbeelden.
In de eerste twee jaar is ‘gehamerd’ op de noodzaak van het doorbreken
van het silodenken. Maar deze boodschap richtte zich in het bijzonder op
traditionele (rechtshandhaving)partners als de RIEC’s, politie en Justitie, het
Functioneel Parket, de FIOD en bijvoorbeeld de Belastingdienst. In belangrijke mate vertegenwoordigen deze organisatie de klassieke straf- en repressieve oriëntatie. Wij zijn gaan inzien dat een deel van de ‘wrijvingskosten’
van samenwerken zijn terug te voeren op het feit dat de primaire reflexen
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van deze organisatie incident- en zaak-gericht zijn. Dit is volstrekt logisch.
De Belastingdienst wil innen en/of boetes opleggen. Politie en Justitie zijn
primair gericht op individuele daders en/of ondernemingen. Het RIEC heeft
als taakstelling aanpakken van georganiseerde misdaad en ondermijning.
Zij vertegenwoordigen de strafmentaliteit.
De 1Overheid-gedachte is ingegeven door de risico-mentaliteit: eerder
detecteren en eerder preventieve maatregelen nemen welke zijn gericht
op het wegnemen van fraude-gelegenheidsstructuren. De straf- en deze
risico-mentaliteit ‘schuren’ in de praktijk. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze strafmentaliteit diep in het DNA van de genoemde organisaties zit. En dat is goed en ook belangrijk dat dit zo blijft. Repressie
is een belangrijk instrument en heeft zeker ook een belangrijke symbolische waarde.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, het lokale bestuur en zeker ook het bedrijfsleven zijn meer
natuurlijke partners voor de 1Overheid-gedachte omdat zij allen baat
hebben bij de verdere ontwikkeling van een risico-mentaliteit. Uitkeringssystemen zijn bijvoorbeeld intrinsiek verbonden met de kwaliteit van de
basisregistraties op lokaal niveau. De preventie van faillissementsfraude
is intrinsiek verbonden met de kwaliteit van informatie-uitwisseling tussen de Kamer van Koophandel, curatoren en incassokantoren. En, ook
weer afhankelijk bij de kwaliteit van basisregistraties. Het ministerie van
BZK heeft fors geïnvesteerd in de verbetering van deze basisregistraties.
1Overheid zet daarom een koerswijziging in. De traditionele partners van
het repressieve complex blijven onze partners. Maar wij wijzigen koers in
de richting van de andere genoemde partners. De mentale voedingsbodem voor het inventariseren van fraude-risico’s is hier velen malen sterker
ontwikkeld. Het sterk normatief beladen woord fraude – in allerlei maten
en soorten – gaan wij met deze nieuwe partners meer framen in termen
van economische belangen voor de BV Nederland. Fraudepreventie creëert een veilig ondernemersklimaat. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Voor investeringen in de economie. Voor innovatie.
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Ook zal ‘fraude’ meer geframed worden in termen van dienstbaarheid aan
de burger. De burger is gebaat bij een betrouwbaar en rechtvaardig stelsel
van zorg- en welzijn waarin de overheid de continuïteit van uitkeringen,
subsidies en zorg zodanig organiseert dat en niet ten onrechte wordt uitgekeerd aan fraudeurs. En de dienstverlening aan burgers soepel verloopt.
Naarmate de risico-mentaliteit nog verder wordt ontwikkeld kan de overheid eerder en met meer precisie verkwisting preventief aanpakken.

12.2 Gedragscode gegevensuitwisseling overheid
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven doen zich in de informatie-uitwisseling
knelpunten voor bij het opzetten van samenwerkingsverbanden die sector-overstijgend zijn. Daar wordt de vraag naar het mogen, kunnen en
willen van gegevensdeling maar al te vaak niet of onbevredigend negatief beantwoord. Hoe zit het met de doelbinding en de verenigbaarheid
van verder gebruik, toverwoorden uit het privacy recht. En moeten we
dan alle burgers die de informatie-uitwisseling betreft toestemming vragen en moeten we hen vertellen wat er gebeurt met hun gegevens?
1Overheid staat geenszins voor het ongestructureerd en ongeremd delen
van informatie. Tegelijkertijd dient gewerkt te worden aan een gedragscode die recht doet aan privacy, maar teniet doet dat de overheid als
1overheid kan werken. Dat doet geen recht aan het voortschrijdende
inzichten dat maatschappelijke vraagstukken en problemen niet meer
slechts sectoraal kunnen worden opgelost. Het tegendeel is het geval.
Een samen te stellen gedragscode dient erin te voorzien dat recht wordt
gedaan aan de privacy van burgers.

12.3

Fraudemonitor

Aard en omvang van fraude ontbeert een valide basis. Dit komt doordat
de meeste misdaad- en criminaliteitsstatistieken en –beelden worden
opgebouwd vanuit strafrechtelijke gegevens en in mindere mate slachtofferenquêtes. De toename van de ‘privat justice’ in het bedrijfsleven in
zijn algemeenheid en de financiële wereld in het bijzonder maakt dat
veel fraude in het beeld van de ijsberg, onder water blijft.

119

120

1OVERHEID

Aard en omvang van fraude dient structureel te worden onderzocht door
bestuurlijke en civielrechtelijke (en private justice) bronnen te betrekken.
Pas dan wordt echt zichtbaar hoe groot de maatschappelijk schade van
fraude is. Zolang een monitor achterwege blijft, wordt het ook niet als
een echt maatschappelijk vraagstuk ervaren en ermee omgegaan.

12.4	Rijks brede evaluatie bekostiging van de huidige
fraudebeleid
Het verticale sturingsmodel van de overheid – ook op het terrein van
fraude – transformeert meer en meer in de richting van verschillende
horizontale samenwerkingsverbanden. Hier worden goede resultaten
geboekt, maar aan het einde van de dag worden ‘partners’ nog altijd
‘verticaal’ beoordeeld op hun resultaten per organisatie of kolom. Op
samenwerking staat geen premie. Integendeel. Het verrichten van administratiefrechtelijke burenhulp levert niks op. Sterker nog, de ironische situatie doet zich nogal eens voor dat het vrijmaken van fte’s voor
multidisciplinaire verbanden leidt tot negatieve gevolgen voor de eigen
opbrengsten in termen van gestelde targets. Onderzocht dient te worden wat de perverse gevolgen zijn van de huidige financiering van de
verticaal georiënteerde instanties.

12.5 Oprichting Adviesraad Fraude en Technologie
Omdat de overheid transformeert in een Informatie-Overheid is er een
politieke en maatschappelijke behoefte om een onafhankelijk adviesraad in te stellen. De functie van deze adviesraad is om (inter)nationale
technologische ontwikkelingen (AI, Cloud, Big Data, Fraud-Analytics) te
(laten) onderzoeken. En gevraagd en ongevraagd de politiek en het bedrijfsleven niet alleen te adviseren over politieke, juridische en ethische
onderwerpen, maar vooral te laten meedenken op welke wijze fraude
als gevolg van deze transformatie in de toekomst systemisch kan worden voorkomen. Het is daarbij zaak rekening te houden met de ‘crimes
of the future’ http://www.ted.com/talks/marc_goodman_a_vision_of_
crimes_in_the_future
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12.6 Gewoon morgen aan de slag
Lange tijd leefde binnen het Intiatief1overheid de gedachte dat een nationaal aangestelde fraude-commissaris soelaas zou kunnen bieden om de
bestaande silo’s tussen instanties te doorbreken. Politiek is dat niet op de
korte termijn haalbaar. Tegelijkertijd zien we inmiddels ook in dat ‘niet alle
zegen van boven’ hoeft te komen en dat gezocht dient worden naar lokale
praktisch opgezette activiteiten om het 1overheidsdenken van de grond te
laten komen.

·

Om dit te stimuleren stellen wij voor :
Fraude-experimenten in 10 steden. In de grote steden 1Overheid
fraude-experimenten te starten. Hiervoor bestaat geen blauwdruk.
Flexibiliteit en differentiatie is van belang. De kern van deze experimenten is dat rond fraude-thema’s meerdere (semi-)publieke en
private organisaties in een ruimte gaan werken aan de verdere ontwikkeling van fraudepreventie.
Fraude Cafés organiseren waar iedere tweede woensdag in de

maand sprekers worden gevraagd en netwerkpartners uitgenodigd;
De Fraudecolumn (gelijk De Politiecolumn, NRC) wordt geredigeerd
en op website HSD/1Overheid wordt geplaatst. Kleine groep van columnisten uit advocatuur, wetenschap, corporate security en handhaving ( max 4). Inspelen op actualiteit: scherpe pennen;
Jaarlijkse 1Overheid lezing door (inter)nationale spreker. Te organiseren met een krant of weekblad;

·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·

 prichting 1Overheid Raad van Witteboorden, gelijk Raad van NesteO
liers: driejaarlijks diner met groep invloedrijke mensen (max 15);
Masterscriptie Programma: afspraken met Hoge scholen en universiteiten om afstudeerprojecten rondom thema’s te organiseren. Koppelen aan Fraude Scriptie Prijs 2016 etc. Aanleggen databank met
scripties
Fraud Action Learning Program waarin fraude casuïstiek uit de praktijk wordt ingebracht door (private) rechercheurs en interactief met
praktijkmensen wordt besproken;
Creëren van 1Overheid adviseurspool (boventalligen NP) die worden
gedetacheerd bij gemeenten, bedrijven en toezichthouders;
Uitnodigen Canadese functionarissen Transformation of Public Safety Program en organiseren briefings voor departementen, bedrijfsleven en toezichthouders om innovatieve (datamining) ontwikkelingen
te laten zien;
Ontwikkelen en aanbieden Fraude Onderwijs Modules voor verschillende doelgroepen
Verder op- en uitbouwen relatienetwerk zoals we dat met tweede
kamer, OM, VNO-NCW hebben gedaan ter ondersteuning bovenstaande.
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