
Cr imineel
weet welke
agent hij
hebben wil

Door onze medewerkers
Michiel Dekker en Martin Kuiper

AMSTERDAM. Een rechercheur van
middelbare leeftijd staat zaterdagoch-
tend langs de lijn als zijn zoon voet-
balt. Even wat afleiding. Hij ligt in
scheiding en heeft financiële proble-
men. Tijdens de wedstrijd raakt hij in
gesprek met een vriendelijke kerel,
die dezelfde problemen heeft gekend.
De man wil hem geld lenen, in ruil
voor een klusje.

Zo simpel kan het aanzetten van een
agent tot corruptie gaan, zegt Cyrille
Fijnaut, hoogleraar criminologie aan
Tilburg University en gespecialiseerd
in corruptie bij de politie. „Cr iminelen
kiezen agenten uit die ontvankelijk
zijn voor corruptie. Ze zoeken recher-
cheurs met privéproblemen of die een
luxeleven nastreven maar daar niet
het geld voor hebben.”

Vrijdag werd via deze krant bekend
dat de politie een agent heeft aange-

houden op verdenking van het op gro-
te schaal verkopen van geheime
opspor ingsinformatie aan de onder-
wereld. Het is nog niet bekend hoe de
verdachte aan zijn criminele contac-
ten is gekomen.

Vaak begint het met een toevallige
ontmoeting. In het buurtcafé of in de
supermarkt leggen criminelen con-
tact met hun slachtoffers. Daar voeren
ze doodnormale gesprekken en begin-
nen ze met het terloops vragen van
kleine gunsten. Even een nummer-
bord controleren of wegkijken bij een
wietplantage – dat doen collega’s toch
ook? Fijnaut: „Zodra de eerste trans-
acties plaatsvinden neutraliseren de
criminelen de morele bezwaren van
een agent. Ze zeggen: maak je niet
druk joh, die wietteelt wordt binnen-
kort legaal. Ze laten het lijken alsof het
iets heel kleins is.”

Een goede fles wijn

Gjalt de Graaf, hoogleraar integriteit

(VU) en betrokken bij het Centrum
voor Politie- en Veiligheidsweten-
schappen, maakt de vergelijking met
de bouwfraude. „Aannemers brach-
ten soms bewust in kaart wie de gevoe-
lige ambtenaren konden zijn. Ze kwa-
men ze eerst tegen op een receptie,
daarna betaalden ze eens de koffie bij
een werkoverleg. Als het na een tijdje
kwam tot een bezoek thuis, dan lieten
ze een goede fles wijn staan. Hoorden
ze daar niets meer van, dan wisten ze
dat ze verder konden gaan.”
Maar eenmaal op zoek naar informa-
tie, zal een agent voorzichtig te werk
gaan. De Graaf: „Voor een corrupte
ambtenaar is het oppassen met digi-
taal manoeuvreren. Alles wat je in sys-
temen raadpleegt, wordt geregi-
s t re e rd . ” Dat kwam uit in 2005, toen
bleek dat tweehonderd agenten had-
den geprobeerd het dossier van voet-
baller Robin van Persie – van een later
geseponeerde zedenzaak – in te zien.
Zij kregen allen een brief van de korps-

Corruptie Criminelen kiezen agenten
die ontvankelijk zijn voor corruptie – zij
met privéproblemen, luxe neigingen. Het
gaat terloops. „Ze laten lijken alsof het
iets heel kleins is.”

chef waarin om uitleg werd gevraagd.
Doet de politie voldoende om corrup-
tie te voorkomen? De Rijksrecherche,
die de integriteit bewaakt van de Ne-
derlandse overheid, wilde vrijdag niet
antwoorden op vragen van deze krant
over corruptiebestrijding. Fijnaut
weet niet hoe nu het gesteld is met af-
weermechanismen van de politie. Hij
deed in de jaren negentig onderzoek
naar zo’n twintig zaken. „Toen zag je
dat er te weinig mechanismen waren
die corruptie binnen de politie kon-
den voorkomen. Er werd weggeke-
ken. Of het viel wel mee, zeiden ze
dan.”

Noodzaak van betrokkenheid

Jaap Timmer, universitair hoofddo-
cent maatschappelijke veiligheid (VU)
en gespecialiseerd in politievraagstuk-
ken, zegt dat vooral van belang is dat
goed wordt gekeken wie wel of niet be-
trokken is bij een zaak. „Dat is om te
voorkomen dat meer mensen dan no-

dig betrokken zijn bij een zaak, zonder
de directe noodzaak van informatie.
Maar mensen met een schaars specia-
lisme zullen veel worden ingezet en
dus veel weten.”

De vraag is volgens Timmer of de ge-
gevens van wie wat bekijkt, ook goed
worden gecontroleerd. „Normaal ge-
sproken draait dat systeem automa-
tisch, maar ik weet niet of dat in dit ge-
val ook zo was. En vanuit capaciteits-
gebrek of drukte kan controle er bij in-
s c h i e te n . ”

Bij grootschalige onderzoeken naar
zware criminaliteit zoals drugshandel
moet de politie haar mensen goed
screenen, zegt Fijnaut. Hoe ziet hun
gewone leven eruit? Wat doen ze in
hun vrije tijd? Hebben ze schulden?
Dat alles om de kans op corruptie zo
klein mogelijk te houden.

De Graaf wijst op het belang van ver-
trouwenspersonen en meldsystemen.
„De eerste signalen van corruptie
komen vaak via collega’s. Het is goed

een laagdrempelige melding mogelijk
te maken, dus zonder dat het meteen
consequenties heeft voor de collega.
De moeilijkheid bij onder meer de po-
litie is de onderlinge vertrouwens-
band. Collega’s zijn sterk van elkaar af-
hankelijk en moeten buiten op elkaar
kunnen vertrouwen.”

Tegelijkertijd lijkt misbruik van het
ambt niet helemaal uit te bannen. De-
ze week werden twee voormalige
agenten veroordeeld. Een van hen,
een 42-jarige diender uit Rotterdam,
kreeg 22 maanden cel opgelegd, waar-
van twaalf voorwaardelijk. De man
legde contact met vrouwen die bij de
politie aangifte hadden gedaan, met
als doel een seksuele relatie met hen
te beginnen.

Ook stal hij een harde schijf met kin-
derporno uit een onderzoek en maak-
te hij zelf pornografisch beeldmateri-
aal. De rechter stelde dat juist van een
politieambtenaar wordt verwacht dat
hij „meer integer is dan integer”.

‘ERGSTE NACHTMERRIE POLITIE’

Verdachte had thuis 235.000 euro aan contanten

De 48-jarige agent van
de Nationale Recher-
che die op 29 septem-
ber is aangehouden op
verdenking van het op
grote schaal verko-
pen van opsporings-
informatie aan de on-
derwereld, had
235.000 euro aan con-
tanten in huis. Dat heeft
het Openbaar Ministe-
rie bekend gemaakt. De
man uit Weert wordt
verdacht van corruptie,
plichtsverzuim en wit-
wa s s e n .

Naast de agent, die
sinds 2009 in dienst
was, is ook een 45-ja-
rige man uit Eindho-
ven aangehouden,
van wie wordt vermoed
dat hij heeft geholpen
bij het verstrekken van
gevoelige informatie
aan criminelen. De
tweede arrestant wordt
verdacht van witwas-
sen, omkoping en
drugsbezit.

Politie en OM zijn ge-
schrokken van de zaak

en spreken van „het
grootste justitiële
schandaal sinds de
I RT- a f f a i re” uit de jaren
negentig. Toen bleek
de politie in drugs te
handelen. Minister Ard
van der Steur (Veilig-
heid en Justitie, VVD)
onderzoekt hoe een lek
in de toekomst kan
worden voorkomen.
„Dit is de meest erge
nachtmerrie van de
p o l i t i e”, zei voorzitter
Gerrit van de Kamp van
politiebond ACP.

Het goed screenen van politieagentenbij grootschalige onderzoeken naar zware misdaad is belangrijk, zegt hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut. Wat doen ze in hun vrije tijd? Hebben ze schulden?
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