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Samenvatting  
Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten 

zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de 

Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht 

veroordeelde verdachte, slachtoffers en de maatschappij. Daarnaast daalt het vertrouwen in 

het OM. En dit vertrouwen is nodig om de rechtsspraak effectief te laten zijn. Binnen het OM 

wordt reeds werk gemaakt van het zoeken naar werkwijzen om in lopende strafzaken eerder 

zicht en greep te krijgen op kwetsbaarheden en risico’s. Dit onderzoek past bij deze 

zoektocht naar nieuwe werkwijzen. Bij het verrichten van het onderzoek is gebruik gemaakt 

van literatuurstudie, interviews en casestudies.   

De Risico Diagnose Methode (RDM) is naar voren gekomen als een methode van 

risicomanagement om toe te passen in complexe strafzaken. De RDM is een stappenplan 

waarmee op een gestructureerde manier risico’s in projecten worden geïdentificeerd en 

beheersmaatregelen worden geformuleerd. Individuele interviews, het beantwoorden van een 

lijst met risicostatements en een risicomanagementsessie maken onderdeel uit van de RDM. 

Reden om voor de RDM te kiezen is de gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing van 

de stappen die worden genomen. Daarnaast heeft de RDM haar waarde bewezen door 

succesvolle toepassing bij Philips en Unilever.  

Om te zorgen dat er op gestructureerde en eenvormige wijze risico’s worden geïdentificeerd, 

is een indeling van 10 risicocategorieën gemaakt. De risicocategorieën vormen de basis bij 

het samenstellen van een risicoreferentielijst. Deze lijst is in de vorm van een “lijst met 

triggerquestions” voorafgaand aan de individuele interviews aan de deelnemers gestuurd en 

vormt een belangrijk instrument bij de identificatie van risico’s. Bij het samenstelen van de 

risicocategorieën is onderscheid aangebracht tussen intern en extern gegenereerde risico’s. 

Interne gegenereerde risicocategorieën zijn organisatorische, personele en strafvorderlijke 

risico’s. Extern gegenereerde risico’s zijn risico’s met betrekking tot het gedrag en de 

houding van verdachten, risico’s met betrekking tot complexe of veranderende wetgeving, 

risico’s met betrekking tot gedrag en houding van advocaten en rechters, risico’s op het vlak 

van de media, de politiek-bestuurlijke druk en de internationale samenwerking.  
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De RDM is toegepast op 2 complexe strafzaken bij het Functioneel Parket. De eerste 

toepassing was op een complexe strafzaak tegen belastingontduiking door een restaurant. 

Toepassing van de RDM heeft er toe gezorgd dat risico’s uit verschillende risicocategorieën 

inzichtelijk werden. De tweede toepassing was in een complexe strafzaak tegen een aantal 

personen die werden verdacht van een omvangrijke en internationale beleggingsfraude. Ook 

hier geldt dat er veel verschillende risico’s zijn geïdentificeerd en maatregelen zijn 

geformuleerd.  

Op basis van de 2 onderzochte strafzaken wordt geconcludeerd de dat de RDM leidt tot een 

meer proactieve en integrale risicodiagnose en -beheersing. De bevindingen uit de 2 

casestudies hebben werking voor alle complexe strafzaken bij het FP. Deze conclusie wordt 

getrokken op basis van 2 argumenten. Ten eerste zijn alle complexe strafzaken ingericht 

conform hetzelfde opsporings- en vervolgingsproces met de bijbehorende kwaliteitseisen. De 

onderzochte casestudies voldeden aan deze inrichting. Ten tweede is de RDM een generieke 

methode van risicodiagnose en -beheersing. De inhoud van de complexe strafzaak is daarom 

niet relevant voor de toepassing en werking van de RDM. Toepassing leidt, onafhankelijk 

van de inhoud van de complexe strafzaak, tot een meer proactieve en integrale wijze van 

risicodiagnose en -beheersing. De inhoud van een complexe strafzaak leidt vanzelfsprekend 

wel tot verschillende risico’s. Tot slot neemt de toepasbaarheid van de RDM af op het 

moment dat de risk facilitator niet over de benodigde vaardigheiden beschikt en geen 

opleiding heeft gehad in het toepassen van de RDM. 

Naast de conclusie dat de RDM leidt tot een meer proactieve en integrale risicodiagnose en –

beheersing, is een aantal verbeterpunten geformuleerd.  

 De RDM dient goed te worden verankerd in het opsporings- en vervolgingsproces. Een 

verplichte toepassing bij aanvang van zowel de opsporings- als de vervolgingsfase is aan 

te bevelen.   

 Ontwikkel een verkorte procedure van de RDM. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in de 

toepassing bij minder omvangrijke strafzaken en bij toepassing tijdens de voorbereiding 

van go/no go momenten.  

 De waardering van de risicostatements biedt aanvullende informatie ter voorbereiding 

van de risicomanagementsessie. Het verdient aanbeveling om de waardering van de 

afzonderlijke organisaties (OM en opsporingsdienst) inzichtelijk te hebben. Dit inzicht 

biedt stof tot discussie en leidt tot een scherpere diagnose van de risico’s. 
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 De risk facilitator heeft een belangrijke rol als begeleider van de gehele RDM. Het is 

daarom van belang deze goed op te leiden en te trainen.  

 Om een steeds completer over- en inzicht te krijgen van de risico’s in complexe 

strafzaken, wordt aanbevolen om de resultaten uit toepassing van de RDM in individuele 

strafzaken te verwerken in een ‘risicoregister’. Met een risicoregister wordt het mogelijk 

om risicocategorieën te analyseren, tot organisatiebrede, structurele maatregelen te 

komen en de risicoreferentielijst door te ontwikkelen.   
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Woord vooraf 
 

"Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd." 

-Johan Cruijff- 

 

Neem ik hier een voorschot op de inhoud van het voor u liggende onderzoeksrapport? Dat is 

aan de lezer om te beoordelen. Het heeft alleen wel wat om te beginnen met een citaat van 

Nederlands beste voetballer ooit. En, mocht u het ergens niet snappen…..ik heb het zo 

bedoeld! 

Maar nu serieus. Aan alles komt een einde. Zo ook aan ruim twee jaar studie aan de 

Universiteit Twente. Risicomanagement is een vak in opkomst en ik ben blij dat ik heb 

mogen deelnemen aan de eerste lichting van de postacademische master risicomanagement. 

Met dit onderzoek heb ik (een fragment van) de opgedane kennis vertaald in een bruikbare 

toepassing binnen het OM. Het OM is een organisatie met een grote verantwoordelijkheid. 

Mede vanwege het monopolie op het voor de rechter brengen van personen en het inzetten 

van dwangmiddelen. Vanwege deze grote verantwoordelijkheid is het OM verplicht zo 

zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Risicomanagement draagt hier in grote mate aan bij.  

En zoals het hoort, sluit ik af met een dankwoord. Een dankwoord naar allen die mij op 

welke manier dan ook hebben geholpen bij de uitvoering van dit onderzoek: familie, 

collega’s, vrienden. Een aantal personen wil ik in het bijzonder noemen: de leden van mijn 

begeleidingscommissie, Hans Roosendaal, Joop Halman en Rutger Jeuken. Kritisch, 

meedogenloos, maar altijd constructief. Het heeft mij met het onderzoek verder geholpen en 

uiteindelijk geleid tot het resultaat dat u voor u heeft.        

 

Arjan D. Meijer 
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1. Inleiding    
 

1.1 Aanleiding  

Onderzoek is verricht naar de toepassing van (project)risicomanagement in complexe 

strafzaken bij het Functioneel Parket (FP). Er zijn twee redenen om dit te onderzoeken. Ten 

eerste worden er fouten gemaakt in strafzaken, waardoor de rechtsorde ernstig wordt 

geschaad. Naast de nadelige gevolgen voor slachtoffers of onterecht veroordeelde 

verdachten, zijn grote fouten slecht voor het imago van het OM en het vertrouwen in de 

rechtspraak. Het maken van fouten dient waar mogelijk te worden voorkomen. Ten tweede 

krijgt het FP te maken met steeds meer complexe strafzaken waarin grote belangen op het 

spel staan. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het steeds belangrijker wordt om de risico’s in 

een strafzaak in kaart te brengen en te beheersen. 

 

Fouten in strafzaken 

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van 

de rechtsorde. Dit houdt in dat het OM verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging 

van personen die strafbare feiten hebben gepleegd. Bij het uitvoeren van deze taak heeft het 

OM de beschikking over ingrijpende bevoegdheden. Als enige instantie in Nederland kan zij 

personen voor de strafrechter brengen. Ook kan zij bewijs proberen te verkrijgen door de 

inzet van bijvoorbeeld telefoontaps of observatieteams. Ingrijpende middelen die de privacy 

van verdachten ernstig schenden. Vanwege deze verregaande bevoegdheden is het van 

belang dat het OM in strafzaken geen fouten maakt. Toch worden fouten gemaakt. Iedereen 

kent de voorbeelden van Lucia de B., de Schiedammerparkmoord of de Puttense moordzaak. 

In deze zaken werden burgers door fouten van het OM, de politie en de rechterlijke macht ten 

onrechte veroordeeld. Een ander voorbeeld is de zaak van de Hells Angels. In deze zaak 

mocht het OM, door oneigenlijk afluisteren van telefonisch verkeer tussen verdachten en 

advocaten, de verdachten niet voor de rechter brengen. Fouten als deze bezorgen de 

samenleving ernstige schade, doordat een vermeend criminele groepering niet mag worden 

vervolgd door fouten in de strafzaak.  

De doorwerking van fouten is breder dan alleen de schade aan de samenleving zoals 

hierboven is omschreven. Het schaadt ook het imago van het OM. En breder: het vertrouwen 

in de rechtspraak. Een incidentele justitiële fout laat een tijdelijke daling van het vertrouwen 
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in de rechtspraak zien. Echter, na verloop van tijd ebt deze inzinking weg en neemt het 

vertrouwen weer toe naar het niveau van voor de inzinking. Dit blijkt uit een onderzoek naar 

het vertrouwen in de rechtspraak toen bleek dat de verkeerde persoon was veroordeeld in de 

Schiedammer Parkmoord (Dekker & Meer, 2007, p. 42). Dit zal anders zijn op het moment 

dat er sprake is van een aaneenschakeling van fouten en deze breed worden uitgemeten in de 

media. Het vertrouwen in de rechtspraak neemt dan vermoedelijk af (Dekker & Meer, 2007, 

p. 43).      

 

Meer complexe strafzaken 

Het Functioneel Parket (FP) is als gespecialiseerd onderdeel van het OM verantwoordelijk 

voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten op het terrein van milieu en (verticale) 

fraude. Het is de ambitie van het parket om op deze terreinen de zwaarste strafbare feiten op 

te sporen en verdachten hiervan voor de rechter te brengen. De strafzaken worden steeds 

complexer en omvangrijker. Voorbeelden hiervan zijn nu al de “Klimop-zaak” 

(vastgoedfraude), “Palm Invest” (beleggingsfraude) en “Easy Life” (beleggingsfraude). Stuk 

voor stuk complexe strafzaken, waarin meerdere verdachten terecht staan voor frauduleuze 

handelingen waarin het om geldbedragen van in de tientallen tot wel honderden miljoenen 

draait. Daarnaast kan het gaan om ondernemingen die bijvoorbeeld beursgenoteerd zijn. 

Strafrechtelijk ingrijpen kan leiden tot imagoschade, waardedaling van de aandelen en 

mogelijk zelfs tot een faillissement van de betreffende onderneming. Het strafrechtelijk 

ingrijpen dient dus goed doordacht te zijn. Naast schadelijke gevolgen voor deze 

ondernemingen kan ondoordacht strafrechtelijk ingrijpen tot hoge schadeclaims leiden aan 

het adres van het FP. De complexiteit en de meespelende belangen in dit type strafzaken 

verhogen de noodzaak tot het inzichtelijk hebben en beheersen van de risico´s. 

 

Projectrisicomanagement 

De steeds complexer wordende omgeving en toenemende druk op het OM om geen fouten te 

maken, zorgen voor de noodzaak om de werkwijze en kwaliteit van strafzaken te verbeteren. 

Het gaat dan om een werkwijze waarbij de kans op fouten maken kleiner wordt en de 

instrumenten aanwezig zijn om de complexiteit in een strafzaak het hoofd te kunnen bieden. 

In een interne notitie van april 2010 schrijft Procureur-generaal Van Nimwegen: 
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“Het OM bouwt aan een permanente methode en werkwijze om in lopende 

onderzoeken/strafzakenactief kwetsbaarheden (professionele risico’s/ 

afbreukrisico’s/fouten) op te zoeken en daarop te reflecteren en acteren. De meest 

indringende evaluaties die we nu kennen, zijn de post-incident evaluaties in opdracht 

van de leidinggevende top (het College en de Hoofdofficieren van Justitie) en die van 

de CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken). In post-incident evaluaties 

(bijvoorbeeld onder leiding van voormalig Procureur-generaal Steenhuis) zien we veel 

inzet en betrokkenheid van vakinhoudelijke en leidinggevende professionals die 

achteraf steevast kwetsbaarheden detecteren die eerder hadden kunnen/moeten worden 

onderkend of wel zijn onderkend maar waarop geen adequate actie is gevolgd. Deze 

inzet en kennis kunnen effectiever worden benut, verder naar voren in het proces 

(Nimwegen, van, 2010)”.  

 

Alhoewel de verschillende termen –kwetsbaarheden, professionele risico’s, afbreukrisico’s 

en fouten- niet verder worden uitgewerkt, maakt Van Nimwegen wel duidelijk dat er 

behoefte is aan een instrument waarmee eerder in het proces risico’s kunnen worden 

gedetecteerd en gemanaged. Ook Snijders (Snijders, 2011, p. 157) constateert dit. Zij geeft 

aan dat risico-inventarisaties een ondergeschikte rol hebben en dat het leren werken met 

dergelijke instrumenten grote voordelen heeft voor onderzoeksleiders, recherchekundigen en 

coördinatoren in opsporingsonderzoeken. Projectrisicomanagement is –indien goed 

toegepast- een werkwijze die voorziet in deze behoefte. Projectrisicomanagement heeft de 

volgende voordelen (Simister, 1994): 

  Projectrisicomanagement zorgt voor meer realistische plannen, zowel in kosten als in 

planning; 

  Projectrisicomanagement verhoogt het begrip van risico’s die in een project worden 

gelopen; 

  Projectrisicomanagement faciliteert het proces om weloverwogen risico’s te nemen; 

  Projectrisicomanagement zorgt er voor dat het risico wordt behandeld door een partij die 

het best overweg kan met het betreffende risico; 

  Projectrisicomanagement draagt er toe bij dat er informatie beschikbaar komt over 

eerder gelopen risico’s in projecten en maakt deze informatie bruikbaar voor toekomstige 

projecten;  

  Projectrisicomanagement helpt in het maken van onderscheid tussen goed en slecht 

management.   
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Risicomanagement binnen het FP 

De huidige werkwijze van het FP in de beheersing van risico’s laat zich omschrijven als 

reactief, gefragmenteerd en persoonsafhankelijk.   

 

Reactief  

Er wordt niet structureel op risico’s gestuurd. Veelal wordt reactief opgetreden. De 

risicogebeurtenis heeft dus al plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is het risico dat er 

onrechtmatige verslagen van gesprekken tussen verdachte en diens raadsman worden 

aangetroffen in het strafdossier (geheimhoudersgesprekken). Bij wet mogen deze gesprekken 

niet worden meegenomen in de bewijsvoering. In een aantal recente strafzaken heeft de 

aanwezigheid van deze onrechtmatige gespreksverslagen in het strafdossier geleid tot niet-

ontvankelijkheid van het OM. Het OM heeft daarmee in deze strafzaken het recht tot 

vervolging verspeeld omdat het belang van de verdachte is geschaad. In navolging op deze 

mislukte strafzaken is een aparte procedure ontwikkeld en zijn er door de Minister van 

Justitie technische oplossingen aangedragen. De maatregelen zijn reactief van aard en alleen 

gericht op dit specifieke risico. Als het risico breder wordt geformuleerd, bijvoorbeeld het 

risico op niet ontvankelijkheid door het niet voldoen aan geldende wetgeving, dan wordt de 

risico-identificatie uitgebreider en zou er pro actief naar gelijksoortige risico’s worden 

gekeken.   

 

Gefragmenteerde aanpak 

In de huidige situatie is de focus binnen het OM nog vooral gericht op de inhoudelijke 

afwegingen binnen een strafzaak. Risico’s die verwant zijn aan deze inhoudelijke afwegingen 

worden veelal meegewogen. Aan andere type risico’s, zoals bijvoorbeeld organisatorische 

risico’s op het terrein van planning of capaciteit, wordt minder aandacht besteed. Door deze 

gerichtheid op de strafvorderlijke (juridische) risico’s is er sprake van een gefragmenteerde 

aanpak. Er is met andere woorden geen totaalbeeld van alle aanwezige risico’s; er wordt geen 

integraal risicomanagement toegepast. Dit werkt in de hand dat er reactief wordt geacteerd op 

risico’s die zich hebben voorgedaan.    

 

Afhankelijkheid individuele medewerker 

De derde waarneming is dat het proces van risicomanagement in de huidige situatie nog niet 

in het systeem zit. Het is geen vanzelfsprekendheid dat voorafgaand aan een complexe 
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strafzaak risico’s worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Het wel of niet plaatsvinden is 

afhankelijk van de individuele officier van justitie.   

 

1.2 Organisatie Functioneel Parket  

 

Taakstelling  

De taakstelling van het FP is het opsporen en vervolgen van strafbare feiten op het gebied 

van milieu en fraude. Enkele prioriteiten binnen deze taakstelling zijn de aanpak van 

faillissementsfraude, beleggingsfraude, fraude in de vastgoedsector, de aanpak van 

terrorismefinanciering en het witwassen van crimineel verdiend geld, illegaal vuurwerk, 

illegale verwerking van asbest en de aanpak van illegale afvalstromen. 

 

Organisatiestructuur  

Het FP bestaat uit vier handhavingseenheden. Op deze eenheden in Amsterdam, Zwolle, 

Rotterdam en Den Bosch worden de strafzaken uitgevoerd. Aan het hoofd van een 

handhavingseenheid staat een teamleider. Deze teamleider heeft ongeveer zestig 

medewerkers onder zich, waaronder een groot aantal officieren van justitie. Naast deze vier 

handhavingseenheden is er in Den Haag een hoofdvestiging. Hier zitten de hoofdofficier, de 

plaatsvervangend hoofdofficier, de directeur bedrijfsvoering, de recherche officier van 

justitie, het Team informatie en operationele coördinatie (TIOC) en de Afdeling Beleid en 

Strategie.  

 

 

Figuur 1: Organisatiestructuur FP 

Parketleiding 
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Omgeving  

De omgeving van het FP kenmerkt zich door vele verschillende actoren. Met deze actoren 

zijn verschillende soorten relaties te onderkennen. Het FP heeft een gezagsrelatie tot de vier 

Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en). Het FP is verantwoordelijk voor de 

opsporingsonderzoeken van deze diensten. De BOD-en zijn:    

 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het Ministerie van Financiën; 

 Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid; 

 Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw, en Innovatie; 

 VROM- Inlichtingen en Opsporingsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. 

 

Figuur 2: FP en opsporingsdiensten 

Daarnaast heeft het FP het gezag over de opsporingsonderzoeken van de Interregionale en 

Regionale Milieu Teams van politie (IMT’s en RMT’s). Deze teams zijn ondergebracht bij 

de regionale politiekorpsen en richten zich op de bestrijding van milieucriminaliteit.   

Naast de actoren waarmee het FP een directe gezagsrelatie heeft, zijn er verschillende 

partijen die processen-verbaal bij het FP aanleveren. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, 

provincies, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie en de VROM-

inspectie.  
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1.3 Doelstelling  
 

Doelstelling van het onderzoek 

Doelstelling van het onderzoek is het vergroten van het vertrouwen van de burger in het OM. 

De afgelopen jaren is er in de media regelmatig bericht over fouten. Na incidentele fouten 

laat het vertrouwen in het OM een kortstondige daling zien, maar herstelt zich na verloop van 

tijd. Indien de fouten meer voorkomen, krijgt de daling van het vertrouwen vermoedelijk een 

meer structureel karakter. Het goed toepassen van risicomanagement in complexe strafzaken 

is een instrument om fouten te voorkomen en vergroot daarmee het vertrouwen van de burger 

in het optreden van het OM.    

 

Doelstelling in het onderzoek 

Doelstelling in het onderzoek is een werkwijze te ontwikkelen om risico’s te identificeren, 

analyseren en te beheersen in strafzaken van het FP. Deze werkwijze vergroot de kwaliteit in 

strafzaken en zorgt dat de officier van justitie en het projectteam op meer proactieve en 

integrale wijze risico’s identificeert en maatregelen kan treffen. Daarmee wordt de kans op 

het maken van fouten in een strafzaak verkleind. 

 

1.4 Onderzoeksopzet   

 

Probleemstelling  

Op basis van de geformuleerde doelstelling in het onderzoek wordt de volgende 

probleemstelling gehanteerd:  

 

Het toepassen van projectrisicomanagement biedt de officier van justitie (en het 

projectteam) handvatten om complexe strafzaken te verbeteren door proactief 

en integraal risico’s te identificeren en passende maatregelen te ontwerpen.  

 

Deze probleemstelling leidt tot twee onderzoeksvragen die durende het onderzoek 

beantwoord worden.  
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Onderzoeksvragen 

De twee onderzoeksvragen zijn: 

1. Wat zijn risico’s binnen complexe strafzaken bij het Functioneel Parket? 

2. Op welke wijze is projectrisicomanagement toe te passen in complexe strafzaken? 

 

De onderzoeksvragen worden hieronder apart toegelicht.  

 

1. Wat zijn risico’s binnen complexe strafzaken bij het Functioneel Parket? 

Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag leidt tot een doorvertaling van het theoretisch 

kader naar de werkpraktijk van het FP. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe het opsporings- en 

vervolgingsproces functioneert en tegen welke risico’s wordt aangelopen in strafzaken. 

Hiervoor worden onder meer recente evaluatierapporten bestudeerd en interviews met enkele 

experts afgenomen.   

 

2. Op welke wijze is projectrisicomanagement toe te passen in complexe strafzaken?  

Er wordt een bestaande werkwijze voor risicomanagement in projecten vertaald naar de 

praktijk van het OM. In deze fase wordt gebruik gemaakt van deskresearch en interviews. Op 

basis van de inzichten uit de literatuur en evaluaties van strafzaken wordt een methode 

ontworpen die toepasbaar is voor het identificeren, diagnosticeren, stellen van prioriteiten en 

beheersen van risico’s in complexe strafzaken.  

Ten tweede wordt de ontworpen werkwijze aan de hand van twee casestudies (complexe 

strafzaken) onderzocht op bruikbaarheid. Deskresearch, interviews en 

risicomanagementsessies worden hier ingezet als onderzoeksmethoden. De deskresearch is 

gericht op de bestudering en analyse van projectvoorstellen en projectplannen van de te 

onderzoeken cases. De interviews en risicomanagementsessies leiden tot inzicht in de 

werking en toegevoegde waarde van het ontwikkelde model 

Tot slot wordt de toepassing van het ontwikkelde model geëvalueerd. Aan de hand van een 

korte vragenlijst evalueren deelnemers de toegepaste methode. In de evaluatie wordt 

ingegaan op de verschillende stappen uit de methode.  
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Operationalisatie  

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de begrippen risico en 

projectrisicomanagement. Hieronder volgt een operationalisatie van het begrip ‘complexe 

strafzaken’.  

 

Complexe strafzaken 

De volgende indicatoren spelen een rol bij het bepalen of een strafzaak kan worden 

aangemerkt als complex. 

Tabel 1: Indicatoren complexe strafzaak 

 Indicator / kenmerk Toelichting 

1 Omvangrijke strafzaak • Grote aantallen verdachten en/of 

• Veel verschillende strafbare feiten en/of 

• Veel slachtoffers 

2 Inzet bijzondere 

opsporingsmethoden (bob-

middelen) 

Inzet van ingewikkelde bob-middelen, zoals infiltratie 

of pseudokoop. 

3 Multidisciplinaire samenwerking 

 

De aard van de strafbare feiten maakt samenwerking 

tussen verschillende opsporingsdiensten en OM-

onderdelen noodzakelijk. Intensieve samenwerking 

van verschillende opsporingsorganisaties en OM-

onderdelen zorgt voor de voortdurende behoefte tot 

afstemming van belangen. 

4 Veel media-aandacht Veel media-aandacht zorgt voor een constante druk op 

een strafzaak.  

5 Internationale aspecten in strafzaak 

 

 

Internationale aspecten binnen een strafzaak brengen 

complexiteit met zich mee doordat bijvoorbeeld: 

 rechtssystemen verschillen;  

 rechtssystemen grotendeels afwezig zijn (zoals 

Afghanistan, Somalië);  

 er culturele verschillen bestaan in de manier van 

samenwerken Dit geldt vooral in samenwerking 
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met landen    

6 Ingewikkelde regelgeving Een strafzaak is complex als er sprake is van 

ingewikkelde regelgeving. 

 

Onderzoeksmethoden  

Om dit onderzoek uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden. Hieronder worden de verschillende methoden aan de orde gesteld.  

 Deskresearch. Een methode om de verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden is 

het uitvoeren van deskresearch. Hieronder valt de bestudering van relevante 

(wetenschappelijke) literatuur en interne bronnen, zoals aanwijzingen, beleidskaders en 

projectvoorstellen. 

 Casestudies. De toepasbaarheid van de RDM wordt onderzocht door de methodiek toe te 

passen in twee casestudies.  

 Interviews. Op verschillende momenten in het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

interviews. Bij de ontwikkeling van een werkwijze om projectrisicomanagement toe te 

passen wordt met een aantal ervaren medewerkers gesproken. Zij geven op basis van hun 

ervaring inzicht in mogelijke risico’s in strafzaken en geven feedback op de 

mogelijkheden die de ontwikkelde werkwijze biedt. Bij toepassing van het model worden 

de betrokken officier van justitie, parketsecretaris en leden van het opsporingsteam 

geïnterviewd.  

 

Selectie van de casestudies  

De complexe strafzaken die zijn onderzocht zijn vergelijkbaar (niet identiek) met andere 

complexe strafzaken binnen het FP. Wel is een enkele kanttekening te plaatsen. Het FP is, 

zoals eerder beschreven, verantwoordelijk voor de strafzaken van de FIOD, SIOD, VROM-

IOD, nVWA en de IMT’e en RMT’s. Het bleek in de gegeven onderzoeksperiode (maart-juni 

2011) niet mogelijk om te variëren in complexe strafzaken van verschillende 

opsporingsdiensten. Redenen hiervoor waren vooral van praktische aard: het onderzoek en de 

toe te passen methode waren geen feit van algemene bekendheid. Officieren van justitie 

moesten persoonlijk worden benaderd, waarbij de methode en de meerwaarde over het 

voetlicht moesten komen. Was deze horde genomen, dan diende de complexe strafzaak in 

een fase te verkeren dat toepassing van de methode zinvol zou zijn. Het is een aantal keer 

voor gekomen dat dit niet het geval bleek te zijn. Zo was in één geval de casus nog in de 
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informatiefase (er was nog niet besloten om een daadwerkelijk project te starten) en in een 

ander geval was het wachten tot het dossier door de opsporingsdienst bij het OM zou worden 

aangeleverd voor beoordeling. In dit laatste geval zou de methode wel toegepast kunnen 

worden op het moment dat het dossier feitelijk binnen zou zijn. Er zou dan vooral naar de 

risico’s in de vervolgingsfase gekeken kunnen worden (zie hoofdstuk 3). In bovengenoemd 

geval zou dit echter nog een aantal maanden duren.     

 

Uiteindelijk is gekozen om twee complexe strafzaken van de FIOD te selecteren. De FIOD is 

de grootste opsporingsdienst waar het FP verantwoordelijk voor is en voert de meeste 

complexe strafzaken uit. Het gaat om de volgende twee casestudies:  

    

 De eerste complexe strafzaak is fiscaal van aard. Het betreft een strafzaak gericht tegen 

de afroming van omzet door een restaurant. Over deze afgeroomde omzet wordt geen 

belasting betaald. Het betreft een redelijk overzichtelijke strafzaak, zowel in omvang als 

het toe te passen wettelijk kader. De complexiteit zit vooral in de bewijsbaarheid van de 

strafbare feiten, zo werd vooraf door de officier van justitie duidelijk gemaakt (zie 

hoofdstuk 4).    

 De tweede casestudy is eveneens een complexe strafzaak van de FIOD, maar niet gericht 

op fiscale feiten. Het gaat in deze complexe strafzaak om een beleggingsfraude met een 

grote internationale component. De complexiteit zit zowel in de moeilijkheidsgraad van 

de te bewijzen strafbare feiten (zoals het gebruik van financiële constructies) als op de 

omvang en de beheersbaarheid van de strafzaak (zie hoofdstuk 5).     

 

De keuze van de complexe strafzaken zijn door de onderzoeker gemaakt. Daarbij zijn de 

criteria uit tabel 2 toegepast. In de eerste casestudy de inzet van bijzondere 

opsporingsmiddelen (criterium 2) en te verwachten media-aandacht (criterium 4). In de 

tweede casestudy zijn alle criteria van toepassing. Wel is overleg gepleegd met de recherche 

officier (tevens lid van de begeleidingscommissie) en de medewerkers gevoelige zaken van 

het FP. Zij hebben suggesties aangedragen, maar geen beslissende rol gespeeld in de 

daadwerkelijke selectie van complexe strafzaken voor dit onderzoek. 
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Vertrouwelijkheid 

De casestudies zijn zoveel als mogelijk onherkenbaar gemaakt en geanonimiseerd. De reden 

om dit te doen is omdat de strafzaken nog niet voor de rechter zijn gebracht. Beide 

casestudies bevonden zich nog in de opsporingsfase. Dit betekent dat zelfs de afweging om 

de strafzaak daadwerkelijk voor de rechter te brengen nog genomen dient te worden.  

 

Analyse RDM 

Na afloop van de casestudies wordt de bruikbaarheid van de RDM geanalyseerd. Evaluaties 

na afloop van de risicomanagementsessies in de 2 casestudies vormen input voor de analyse. 

De evaluatie wordt gehouden onder de deelnemers van de RDM. De deelnemers scoren in de 

evaluatie op de volgende evaluatie parameters gescoord:  

 De meerwaarde van de Risico Diagnose Methode bij het identificeren van risico’s in het 

project 

 De bijdrage van de Risico Diagnose Methode aan het besluitvormingsproces over de 

risico’s in het project 

 Het nut van de Risico Diagnose Methode voor complexe strafzaken 

 De waarde van de Risico referentielijst 

 De wijze waarop de potentiële risico’s zijn vertaald in risicostatements (in de 

risicovragenlijst) 

 De effectiviteit / meerwaarde van de risicomanagementsessie 

 De bijdrage van de risk facilitator gedurende het gehele proces 

Met deze evaluatie parameters wordt aansluiting gezocht bij Halman (2002). In het 

theoretisch kader wordt hier dieper op ingegaan. De deelnemers in de 2 casestudies worden 

verzocht deze parameters te scoren op een schaal van 1-5. Waarbij 1 staat voor slecht/klein 

en 5 voor goed/groot. Daarnaast worden de deelnemers verzocht om aan te geven of zij de 

RDM aanbevelen voor toepassing in andere complexe strafzaken en hun motivering daarbij. 

Tot slot kunnen zij nog aanvullende opmerkingen plaatsen. De bevindingen uit de evaluatie 

zorgen voor aangrijpingspunten om in de analyse verdere uitwerking aan te geven.    
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Risico  

 

Om het begrip ‘risico’ te duiden is een aantal elementen van belang te bespreken. Het gaat 

om:  

 Onzekerheid & risico; 

 Positieve en negatieve gevolgen; 

 Risico als procesketen; 

 Type risico’s. 

 

Na bespreking van deze elementen wordt vervolgens de stap gemaakt naar de definiëring van 

een projectrisico. Het draait in dit onderzoek immers om risico’s in projecten.   

 

Onzekerheid & risico 

De begrippen risico en onzekerheid zijn nauw met elkaar verbonden (Van Asselt & Vos, 

2006). Dit blijkt al uit de definitie die de International Organization for Standardization (ISO) 

hanteert voor risico: “Het effect van onzekerheid op organisatiedoelstellingen (ISO 31000)”. 

Ook het US Project Management Institute (PMI) en de UK Association for Project 

Management (APM) leggen in hun definities van risico de relatie tot onzekerheid. In beide 

definities wordt risico beschreven als een onzekere gebeurtenis of omstandigheid, die positief 

of negatief kan uitpakken bij de realisatie van projectdoelstellingen (PMI, 2000; Hillson & 

Newland, 1997). Onzekerheid is te definiëren als de onbekendheid of een gebeurtenis of 

omstandigheid plaatsvindt (“unknown probability of occurence of an event”) (Jaafari, 2001). 

Het begrip ‘onzekerheid’ is hier kort toegelicht, aangezien er tijdens projecten vaak sprake is 

van onzekere gebeurtenissen. Of deze onzekerheden uiteindelijk wel of geen risico vormen, 

is afhankelijk van de relatie tot en impact op de projectdoelstellingen.  

 

Positieve en negatieve gevolgen 

Er zijn verschillende definities van het begrip risico. Een enkele is in de vorige alinea reeds 

aan de orde geweest. In algemene zin kan worden gesteld dat risico wordt geassocieerd met 

een negatief gevolg (March & Shapira, 1987). Verschillende definities richten zich op deze 
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negatieve gevolgen van een gebeurtenis (Van Well-Stam et al, 2003; Halman, 2004; Barber, 

2005). Dit worden ook wel zuivere risico’s genoemd (Gahin, 1967). Van Well-Stam et al. 

(2003: 22) hebben het bijvoorbeeld over hogere kosten of uitloop van een project. Dit kan het 

gevolg zijn van een gebeurtenis waar in de planning geen rekening mee is gehouden. 

Daartegenover richt een andere categorie definities zich tot zowel de negatieve als de 

positieve gevolgen (ISO, 2009; PMI, 2000; Hillson & Newland, 1997; Sitkin en Pablo, 1992; 

Chapman en Ward, 1997; Jaafari, 2001). Dit worden ook wel speculatieve risico’s genoemd 

(Gahin, 1967). In deze categorie wordt naast de mogelijke negatieve gevolgen gewezen op de 

mogelijke positieve gevolgen. Deze definities verschillen vooral op de uitkomst. Enkele 

auteurs maken een onderscheid tussen risico’s en opportunity’s (Perminova et al., 2008). De 

risico’s staan hierbij voor de negatieve gevolgen en de opportunity’s voor de positieve 

gevolgen. Deze categorie komt tegemoet aan de associatie van risico als iets negatiefs, maar 

benoemt tegelijkertijd de mogelijke positieve gevolgen van een gebeurtenis. Tot slot zijn er 

enkele auteurs die het gebruik van het begrip ‘risico’ willen vermijden vanwege de focus op 

de negatieve gevolgen en de oorzaak die wordt gevonden in een onzekere gebeurtenis. Zij 

pleiten voor de introductie van ‘onzekerheidsmanagement’ in plaats van risicomanagement 

(Ward & Chapman, 2003). Het voorstellen van een andere naam om de focus op de negatieve 

gevolgen te vermijden, kent een hoog semantisch gehalte. Daarom wordt in dit onderzoek 

niet meegegaan met deze naamswijziging. Echter, hun opmerking dat risicomanagement 

teveel gericht is op onzekere gebeurtenissen, is een interessante. Ward & Chapman (2003) 

beschrijven enkele vormen van onzekerheid die van invloed zijn op de realisatie van 

projectsucces, maar volgens hen niet direct te vertalen zijn in onzekere gebeurtenissen. Zij 

benoemen onder andere de volgende vormen van onzekerheid:  

 Onzekerheid over de omvang en scope van het project. Dit gaat onder andere over 

onzekerheid bij het hebben van duidelijke doelen, over wat het project dient op te 

leveren, de benodigde expertise en tijd. Dit zijn aspecten die niet altijd goed zijn in te 

schatten.    

 Onzekerheid over de relatie tussen bij het project betrokken actoren. Dit is de 

onzekerheid die voortkomt uit de onduidelijkheid in de onderlinge rolverdeling, 

onduidelijke coördinatiemechanismen en onduidelijke onderlinge communicatie.   

 

Deze onzekerheden komen voort uit het project zelf. Barber (2005) heeft hier ook aandacht 

voor en noemt deze “intern gegenereerde risico’s”. Hoewel de argumenten van Ward & 

Chapman geen aanleiding vormen voor een naamswijziging van risicomanagement in 
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onzekerheidsmanagement, is het wel belangrijk om deze inhoudelijke punten over de 

onzekerheden die voortkomen uit het project zelf, mee te nemen. De indeling van Barber 

biedt hiertoe handvatten en wordt verderop in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.  

 

Risico als procesketen 

Tot nu toe is gekeken naar de relatie tussen onzekerheid en risico en de mogelijke gevolgen 

van een gebeurtenis. Halman (1994; p. 24) kijkt tevens naar het proces voorafgaand aan het 

gevolg en geeft aan dat een risico kan worden voorgesteld als een procesketen waarbij 

oorzaak, blootstelling en een schadelijk gevolg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een 

risico wordt daarbij gekenmerkt door onzekerheid, uitgedrukt in de kans of de mate van 

onzekerheid. Deze onzekerheid kan betrekking hebben op elk van de onderscheiden 

elementen in de risico-keten. Visueel ziet deze procesketen er als volgt uit (Halman, 1994; p. 

24): 

 

Figuur 3: Risico als procesketen 

 

Type risico’s 

In de verschillende hierboven vermelde definities is vooral een splitsing aangebracht in 

positieve en negatieve gevolgen en de relatie tot de doelstellingen. Halman (1994) voegt 

enkele andere dimensies toe. Dit is vooral interessant, omdat deze dimensies 

handelingsperspectieven bieden. Deze zijn in een later stadium bruikbaar om tot beheersing 

van risico’s te komen. Halman maakt een indeling van risicodefinities aan de hand van de 

wijze waarop men greep tracht te krijgen op de risico-keten (Halman, 1994; p. 25):  

 Oorzaakgerichte definities, die een bepaalde activiteit of situatie met 

ongevalsmogelijkheden karakteriseren. 
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 Bloostellingsgerichte definities, die de mate karakteriseren waarin een bepaalde activiteit 

of situatie procesmatig beheerst wordt, opdat ongevallen worden voorkomen of vermeden 

en eventuele ongevalseffecten worden beperkt of ontlopen. 

 Gevolggerichte definities, die een of een verzameling van ongevalsmogelijkheden 

karakteriseren. 

De oorzaak- en gevolggerichte definities worden ook wel gokdefinities genoemd, waarmee 

men door analyse, schatting en evaluatie een zo goed mogelijke “gok” (wel of niet nemen 

van een risico) probeert te maken. De gok kan worden gezien als een statisch keuzeprobleem. 

Voorbeelden hiervan zijn het aantal vorstverletdagen in de begroting van een aannemer of de 

aankoop van een aandeel. In de blootstellingsgerichte risicodefinities is sprake van een 

“beheersvisie”. Hierbij wordt het risico opgevat als de mate waarin via een proces van 

voorkomen, tijdig herkennen en adequaat interveniëren het risico kan worden beïnvloed 

(Halman, 1994: p. 26). Voorbeelden zijn een kwaliteitsprocedure in de procesindustrie of de 

beheersing van een project.  

Tabel 2 Risico als statisch keuze probleem of dynamische interactie (Halman, 1994; 26) 

 Frequent  Niet Frequent  

Statisch risico keuze 

probleem     

“gokvisie” 

Objectief meetbaar: 

frequentie van falen 

Voorbeeld: aantal 

verletdagen in 

begroting aannemer 

Subjectief beoordeelbaar: 

mate van (beredeneerd) 

geloof in kans op falen. 

Voorbeeld: aankoop 

aandeel  

Dynamisch risico 

keuze proces 

“beheersvisie” 

Objectief meetbaar: 

frequentie van falen 

t.g.v. onbeheerst 

proces. 

Voorbeeld: 

kwaliteitsmeting in 

procesindustrie 

Subjectief beoordeelbaar: 

mate van (beredeneerd) 

geloof in onbeheersbaar 

proces. 

Voorbeeld: 

projectbeheersing  
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Projectrisico 

In dit onderzoek is specifieke aandacht voor risico’s in projecten. Vandaar dat hieronder de 

kenmerken van projectrisico’s worden beschouwd. Halman (1994: pp. 28-29) benoemt de 

volgende kenmerken van een projectrisico:  

 De risico-gebeurtenis: wat kan er exact ten nadele van het project gebeuren. 

 De risico-kans: hoe waarschijnlijk is het dat deze gebeurtenis zich voordoet. 

 Het belang dat op het spel staat: welke schade kan er ontstaan ten gevolge van de risico-

gebeurtenis. 

 De beïnvloedbaarheid: in welke mate wordt de risicogebeurtenis en de schade tijdens het 

projectproces beïnvloedbaar geacht.  

 

In deze definitie wordt uitgegaan van een negatief effect van een risicogebeurtenis: de 

schade. De definitie sluit daarbij aan bij zuivere risico’s. Het onderzoek richt zich vooral op 

deze risico’s. De bovenstaande definitie van Halman wordt daarom overgenomen. Het 

gebruik van deze definitie sluit echter niet uit dat, wanneer zich een gelegenheid voordoet, er 

ook naar “opportunities” gekeken kan worden.  

Aanvullend is het onderscheid dat Barber (2005) maakt interessant om mee te nemen. Hij 

onderscheidt intern gegenereerde en extern gegenereerde risico’s. Intern gegenereerde 

risico’s zijn risico’s die voortkomen uit de projectorganisatie of de moederorganisatie zelf. 

Het zijn risico’s die voortkomen uit het beleid, interne regels, processen, structuren, acties, 

besluitvorming, gedrag of cultuur. Op basis van onderzoek in negen projecten constateert hij 

dat de intern gegenereerde risico’s belangrijk zijn voor het welslagen van projecten. Deze 

risico’s komen vaak voor, hebben een significant effect en zijn over het algemeen slecht 

gemanaged. Dit laatste komt mogelijk doordat dit type risico’s complex is en het over het 

algemeen lastig is om over te praten. Het is daarom belangrijk om aandacht aan dit type 

projectrisico’s te besteden. Dit blijkt dan ook uit de concluderende woorden van Barber: 

“The overall conclusion is that Internally Generated Risks are a key class of risk in their own 

right. They are important, and may require special attention in order for them to be managed 

effectively” (Barber, 2005).   
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2.2 Risicomanagement 
 

Op basis van de typering van Halman (1994) is vastgesteld dat in projecten risico’s vooral 

vanuit de ‘beheersvisie’ kunnen worden aangevlogen. Risico’s worden hier opgevat als de 

mate waarin via een proces van voorkomen, tijdig herkennen en adequaat interveniëren het 

risico beïnvloed kan worden (Halman, 1994; p. 26). Dit is een wijze waarop het 

risicomanagementproces kan worden vormgegeven. Verschillende auteurs hebben een 

indeling van het risicomanagementproces gemaakt (Raz & Michael, 2001). Het onderscheid 

tussen de verschillende indelingen zit vooral in de mate van abstractie dan wel detaillering. 

Boehm (1991) heeft het bijvoorbeeld over twee fases en Fairley (1994) over zeven. In 

essentie lijken ze erg op elkaar. De standaard die tegenwoordig wereldwijd wordt toegepast 

is ISO 31000 (2009). In deze standaard wordt de onderstaande indeling van het 

risicomanagementproces gemaakt. 

 

Figuur 4: Risicomanagement-proces ISO 31000 

 

Een in Nederland veel gebruikte methode van risicomanagement in projecten is de RISMAN-
methode (Van Well-Stam et al., 1994; p.9). Deze methode gaat uit van de volgende stappen:  

1. het vaststellen van het doel van de risicoanalyse in relatie tot het project; 

2. het identificeren van risico’s vanuit verschillende perspectieven (bijv. ICT, juridisch, 
etc); 

3. het vaststellen van de belangrijkste risico’s; 

1. Bepalen van de 
context 

2. 
Risicobeoordeling 

(identificatie/
analyse/evaluatie)  

3. 
Risicobehandeling 

4. Monitoren en 
bijstellen 



Risicomanagement in complexe strafzaken van het Functioneel Parket  

31 

4. het in kaart brengen van de mogelijke beheersmaatregelen; 

5. het evalueren van de maatregelen en opnieuw uitvoeren van een risicoanalyse.  

De RISMAN-methode wordt veel gebruikt in infrastructurele projecten. Deze methode is 

ontstaan vanuit de praktijk. Er ontbreekt een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing 

in de stappen die genomen worden. De Risico Diagnose Methode (RDM) heeft deze 

wetenschappelijke onderbouwing wel (Halman, 1994). Halman (1994) heeft met het 

opstellen van de RDM een verdere invulling van het risicomanagementproces gegeven. 

Halman biedt een concrete invulling, waarbij de nadruk ligt op de diagnose van de 

geïdentificeerde risico’s. De RDM is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol toegepast 

bij complexe innovatieprojecten van Philips en Unilever (Halman et al., 2002). Zoals gezegd 

is, in tegenstelling tot ISO 31000 en de RISMAN-methode, bij het ontwerpen van de RDM 

gebruik gemaakt van bestaande wetenschappelijke inzichten. Zo wordt bij de inventarisatie 

van risico’s gebruik gemaakt van individuele interviews in plaats van een 

brainstormsessie/groepssessie. De keuze voor individuele interviews is gemaakt om 

groepsdenken en -druk te vermijden en is ingegeven door wetenschappelijke inzichten op het 

vlak van groepsprocessen van Janis (Halman, 2002). Het gebruik van deze wetenschappelijke 

inzichten is de kracht van de RDM. In de volgende paragraaf worden de verschillende 

stappen in deze methode nader toegelicht. Per stap wordt, indien van toepassing, expliciet 

verwezen naar de theorie die door Halman is gebruikt en de meerwaarde die dit heeft.     

 

2.3 Risico Diagnose Methode  

 

De Risico Diagnose Methode is in de jaren ’90 oorspronkelijk ontwikkeld voor 

innovatieprojecten bij Philips en later Unilever (Halman, 1994; Halman et al., 2002). De 

methode stelt een organisatie in staat om systematisch en grondig op zoek te gaan naar 

risico’s in (innovatie)projecten en te komen tot passende beheersmaatregelen. De RDM 

bestaat uit negen stappen (Halman et al., 2002) en een evaluatie. Alle stappen kunnen binnen 

1 tot 2 weken worden doorlopen. Bij een projectomvang van 10-20 deelnemers kost het de 

risk facilitator 6 tot 8 werkdagen, de projectleider 2,5 werkdag en de projectleden 1,5 

werkdag (Halman et al., 2002).   
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Figuur 5: Stappen RDM 

 

 

1. Initiële briefing 

De eerste stap is een briefing tussen de projectleider en de risk facilitator. De risk facilitator 

is de functionaris die het gehele RDM-proces begeleidt. Doel van deze briefing is om de 

projectleider op de hoogte te brengen van de methodiek en zich volledig te laten committeren 

aan de werkwijze. Daarnaast doorlopen ze gezamenlijk de doelstellingen en de omgeving van 

het project en bepalen ze wie de deelnemers aan de RDM zijn. Dit kunnen naast projectleden 

ook experts of stakeholders zijn.   

 

2. Kick-off bijeenkomst  

Deze bijeenkomst is er op gericht om de projectmedewerkers en mogelijke andere 

deelnemers aan de RDM te informeren over de beoogde resultaten van de RDM. Van belang 

voor het slagen van de RDM is dat alle deelnemers de meerwaarde van het traject inzien.  
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3. Individuele interviews  

De interviews worden individueel afgenomen. Zo worden alle projectleden, en eventueel ook 

enkele stakeholders rond het project, in staat gesteld om de door hen gepercipieerde risico’s 

over het voetlicht te brengen. Als er voor brainstormsessies/groepssessies wordt gekozen om 

risico’s te identificeren, is de kans aanwezig dat uitkomsten worden beïnvloed door 

bijvoorbeeld de samenstelling van de groep en de gehanteerde werkwijze. Zo kunnen 

personen aarzelen hun mening te geven over mogelijke risico’s indien leiders binnen de 

groep een andere mening hebben getoond (Halman et al., 2002). Deze inzichten komen voort 

uit de theorie over groepsdruk en groepsdenken (Janis, 1982). De individuele interviews 

zorgen dus voor een zo compleet mogelijk overzicht van de risico’s. Bij het afnemen van de 

interviews wordt in de volle breedte gekeken naar de risico’s waar het project mee te maken 

krijgt. De interviewer hanteert de vragenlijst met ‘triggerquestions’ als referentie. Op deze 

lijst staan verschillende vragen over diverse type risico’s. Op deze wijze komen verschillende 

invalshoeken van het project aan bod. De risicoreferentielijst wordt opgesteld door zowel 

generieke als organisatiespecifieke karakteristieken in kaart te brengen (Halman et al, 2004). 

Generieke karakteristieken zijn de succes- en faalfactoren in projecten en specifieke 

karakteristieken houden verband met het verrichten van complexe strafzaken. 

 

4. Opstellen risicovragenlijst 

De resultaten van de interviews vormen het uitgangspunt voor het opstellen van een 

risicovragenlijst (“risk questionnaire”). Op deze lijst worden de voornaamste risico’s uit de 

interviews omgezet in positief geformuleerde statements waar wordt toe geredeneerd naar te 

bereiken doestellingen (Halman et al., 2002). Het positief formuleren is gebaseerd op de 

uitgangspunten van Kahneman en Tversky’s Prospect Theorie. Kahneman en Tversky stellen 

dat negatief geformuleerde risico’s vaker tot een positieve perceptie leiden dan positief 

geformuleerde risico’s (Kahneman & Tversky, 1979). Er is met andere woorden bij negatief 

geformuleerde statements eerder sprake van een onderschatting van het risico. In de RDM 

wordt daarom gebruik gemaakt van positief geformuleerde statements om te voorkomen dat 

de deelnemers risico’s te makkelijk accepteren (Halman et al., 2002). De risicofacilitator en 

de projectleider bespreken de volledigheid en juistheid van de vragenlijst. Doel van dit 

afsluitende gesprek is om de bevestigen dat de risicofacilitator alle risico’s goed begrepen 

heeft. 
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5. Beantwoording risicovragenlijst  

De deelnemers van de RDM worden vervolgens verzocht de risicovragenlijst te 

beantwoorden. De beantwoording vindt plaats door ieder risicostatement te beoordelen op de 

volgende factoren: 

 De mate van zekerheid dat het geformuleerde doel in het risicostatement wordt behaald; 

 De mate waarin het projectteam binnen de gestelde tijd en beschikbare middelen 

passende maatregelen kan nemen om het doel te bereiken; 

 De mate van importantie van het geformuleerde doel voor het totale projectsucces.   

De deelnemers scoren per risicostatement deze drie factoren op een schaal van 1-5 (1= laag, 

5= hoog). Vragen waar de deelnemers geen mening of expertise over hebben, hoeven zij niet 

te beantwoorden.  

 

6. Opstellen van een risicotopografie 

De vragenlijsten worden vervolgens verwerkt in een risicotopografie. Aan ieder 

risicostatement wordt een ‘risicoscore’ toegekend. Dit gebeurt door de verdeling van de 

scores over de vijfpunts-schaal te bestuderen en te beoordelen. De volgende uitgangspunten 

gelden bij het toekennen van de risicoscore:  

 Consensus over hoog risico (‘*’). Dit betekent dat ten minste 50% van de scores van de 

respondenten in de eerste en/of de tweede kolom van de vijfpunts-schaal is aangebracht 

en geen enkele in de vijfde kolom.  

 Consensus over laag risico (‘0’). Dit betekent dat ten minste 50% van de scores van de 

respondenten in de vierde en/of vijfde kolom is aangebracht en geen enkele in de eerste 

kolom.  

 Consensus over medium risico (‘M’). Dit betekent dat ten minste 50% van de scores van 

de respondenten is aangebracht in de derde kolom en geen enkele in de eerste en/of de 

vijfde kolom.  

 Gebrek aan consensus over het risico (?). Dit betekent dat de aangebrachte scores door 

de respondenten een grote variatie laten zien. Na discussie in de risicomanagementsessie 

kan het (?) worden veranderd in een (‘*’), (‘0’) of (‘M’).  

 



Risicomanagement in complexe strafzaken van het Functioneel Parket  

35 

De volgende stap is om de verschillende risicoscores te combineren. De combinatie van de 

risicoscores levert de toedeling van een risicocategorie op. Er zijn vijf risicocategorieën:  

 F = Fataal 

 H = Hoog risico 

 M = Medium risico 

 L = Laag risico 

 S = Safe, veilig, geen risico 

Zo is een combinatie van (‘* * *’) op een bepaald risicostatement, waarbij dus de 

waarschijnlijkheid van optreden, de mogelijkheden tot beïnvloeding/er iets aan te doen en de 

mogelijke gevolgen allen een hoogste score toebedeeld hebben gekregen, aanleiding tot het 

bestempelen van het risico tot F(ataal). Er zijn in totaal 64 combinaties van mogelijke 

uitkomsten mogelijk. De lijst met mogelijke combinaties is op genomen als bijlage.   

 

7. Voorbereiden van een risicomanagementsessie.  

Met de uitkomsten van de risicovragenlijst wordt vervolgens een risicomanagementsessie 

voorbereid. De risicofacilitator en de projectleider maken een afgewogen keuze in de aanpak. 

Enkele geïdentificeerde risico’s laten zich het best plenair behandelen, terwijl bij andere 

risico’s bespreking in subgroepen de voorkeur heeft. Overwegingen die een rol spelen bij de 

keuze voor plenaire behandeling van risico’s zijn: 

 Zijn er meerdere functionarissen die met het probleem/risico te maken hebben?  

 Kan een oplossing voor het risico worden gevonden door een of meerdere personen?  

 Is er behoefte aan kruisbestuiving?  

 Hoeveel tijd is er beschikbaar voor een risicomanagementsessie?  

 Wat voor groepsdynamica valt te verwachten? Dit is mede afhankelijk van het aantal 

deelnemers, het verschil in ervaring van deelnemers, de mate van onderlinge teamgeest, 

de organisatiecultuur en de beschikbare tijd. 

 
Door expliciet stil te staan bij deze aandachtspunten, wordt de risicomanagmentsessie 

effectief vormgegeven.   
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8. Houden van een risicomanagementsessie 

Het doel van de risicomanagementsessie is het bereiken van overeenstemming over 

actieplannen voor de grote risico’s en de wijze van afhandeling van de medium en lage 

risico’s. Deelnemers aan de risicomanagementsessie zijn dezelfde personen die zijn 

geïnterviewd en de vragenlijst hebben beantwoord. Tijdens de risicomanagementsessie wordt 

gewerkt aan de hand van een aantal afspraken: 

 Ieders standpunt is waardevol; 

 Iedereen doet mee en houdt zich niet in. Iedereen geeft aan wat hem of haar zorgen baart 

binnen het project.  

 De management hiërarchie is niet van toepassing.  

 De zaken die we niet willen horen, zijn waarschijnlijk de problemen die juist besproken 

dienen te worden. 

 Iedereen licht zijn of haar standpunt toe vanuit zijn of haar expertise. 

Door met deze afspraken te werken, worden de negatieve effecten van groepsdenken en 

groepsdynamica zoveel mogelijk voorkomen (Halman et al, 2002). 

De sessie zelf wordt opgedeeld in twee gedeeltes. In het eerste gedeelte worden de resultaten 

van de voorgaande stappen getoond. De risk facilitator maakt duidelijk wat de grootste 

risico’s zijn en wat de minder grote. Zo wordt een gemeenschappelijk beeld gecreëerd. In het 

tweede gedeelte wordt vervolgens gekeken naar beheersingsstrategieën voor de 

geïdentificeerde risico’s. Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep, is het 

mogelijk om dit plenair of in subgroepen te doen.  

 

9. Risicomanagementplan 

De laatste stap is het opstellen van een risicomanagementplan. In dit plan worden de 

uitkomsten van de risicomanagementsessie verwerkt. Daarnaast dienen in het plan de risico’s 

die niet in de risicomanagementsessie aan de orde zijn geweest verder te worden uitgewerkt. 

De acties in het risicomanagementplan dienen zo concreet mogelijk te zijn, zodat het 

management daadwerkelijk kan sturen op de geformuleerde acties.   
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10. Evaluatie 

De RDM wordt afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie is vooral gericht op het 

verkrijgen van zicht op de meerwaarde van de methode bij de diagnose van risico’s. Halman 

et al. (2002) hanteren de volgende evaluatieparameters:  

  

“ On 5-point scales participants were asked to judge: 

1. The added value of RDM in identifying and evaluating the project risks; 

2. The contribution of RDM in making decisions on the management of risks; 

3. The usefulness of RDM for product innovation projects; 

4. The added value of the risk reference list; 

5. The transformation of potential risk issues into statements in the risk 

questionnaire 

6. The representation of the results of the risk questionnaire in the risk profile; 

7. The effectiveness of the risk management session; 

8. The contribution of the risk facilitators during the whole process; 

9. The time efficiency of the RDM process; 

10. Whether they would recommend RDM for other innovation projects.” 
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3. Risicomanagement in complexe strafzaken 
 

3.1 Opsporings- en vervolgingsproces 
 

Allereerst wordt het opsporings- en vervolgingsproces beschreven. Dit is nodig om op een 

later moment de mogelijke risico’s in complexe strafzaken te kunnen benoemen. Het 

opsporings- en vervolgingsproces kent een informatie, opsporings- en vervolgingsfase.  

 
Figuur 6: opsporings- en vervolgingsproces 

 

Informatiefase.  

In deze fase is de informatie-organisatie van de opsporingsdienst bezig met het winnen van 

inlichtingen en informatie. Dit gebeurt op basis van jaarlijks bepaalde beleidsprioriteiten. Een 

informatie afdeling raadpleegt daarbij verschillende bronnen zoals open bronnen (internet) en 

gesloten bronnen (w.o. politiesystemen). In deze fase is de Criminele Inlichtingen Eenheid 

(CIE) nadrukkelijk actief. De CIE spreekt met informanten (human intelligence). Er is op dit 

moment nog geen sprake van opsporing. Opsporingsmethoden zoals telefoontaps of 

observatie worden nog niet ingezet. Het resultaat van de informatiefase is, in jargon, een 

preweegdocument. Dit is een managementdocument waarin mogelijke strafbare feiten en 

verdachten worden benoemd. Een besluitvormingsgremium, in jargon een stuur- en 

weegploeg, besluit welke preweegdocumenten vervolgens uitgewerkt dienen te worden tot 
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een projectvoorstel. In een projectvoorstel wordt vervolgens toe gewerkt naar een 

daadwerkelijke verdenking van een strafbaar feit (artikel 27 wetboek van strafvordering). In 

de informatiefase is de informatie-officier verantwoordelijk voor de toetsing of 

informatie/inlichtingen op een rechtmatige wijze is verkregen en of de startdocumenten voor 

een onderzoek (in de vorm van een proces verbaal) rechtmatig zijn. De rol van de officier 

van justitie is in deze fase dus niet uitvoerend. In OM-kringen spreekt men hier over de 

gezagsrol. Deze is vergelijkbaar met een opdrachtgever bij een project. Verschil is dat de 

officier van justitie zich in dit geval op sommige punten nadrukkelijker met het project 

bemoeit vanwege wettelijke verplichtingen daartoe. Het projectvoorstel wordt wederom 

besproken in een weegploeg. Als de weegploeg akkoord is met het projectvoorstel, treedt de 

opsporingsfase in werking.  

 

Opsporingsfase.  

De opsporingsfase start dus nadat de weegploeg akkoord is met het projectvoorstel. Er wordt 

vervolgens een opsporingsteam samengesteld. Vanuit het OM worden een of meerdere 

zaaksofficieren van justitie en parketsecretarissen aan het opsporingsonderzoek toegewezen. 

Bij de start van een opsporingsonderzoek wordt het projectvoorstel uitgebreid met de 

beschrijving van de benodigde capaciteit, een concrete onderzoeksdoelstelling (deze staat 

ook al in het projectvoorstel) en een onderzoeksstrategie (welke opsporingsmiddelen worden 

ingezet om de doelstelling te bereiken). In de opsporingsfase worden daadwerkelijk 

opsporingsmiddelen ingezet. In deze fase kan door bijvoorbeeld het afluisteren van iemands 

telefoon inbreuk worden gedaan op de rechten (zoals privacy) van verdachten. Aan de 

opsporingsfase zitten daarom tal van formele vereisten vast. Net als in de informatiefase is de 

officier van justitie niet feitelijk belast met de uitvoering, maar zit deze als een soort 

opdrachtgever boven het opsporingsonderzoek. De officier van justitie wordt daarbij 

ondersteund door een parketsecretaris. Het einde van de opsporingsfase wordt gemarkeerd 

door oplevering van het opsporingsdossier. Dat wordt naar het OM toegezonden.  

 

Vervolgingsfase.  

Nadat het opsporingsdossier bij het OM is ingeleverd, begint de vervolgingsfase. De 

werkzaamheden in deze fase liggen bij het OM. Het opsporingsdossier wordt juridisch 

beoordeeld en er wordt gekozen voor de wijze waarop de strafzaak dient te worden afgedaan. 

Het spreekt voor zich dat de overgang tussen de opsporings- en vervolgingsfase niet glashard 
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is. In de opsporingsfase geeft het OM immers al leiding aan het opsporingsonderzoek en 

maakt daarbij ook al keuzes in de juridische afdoening. Toch kan in de juridische 

beoordeling, bijvoorbeeld door de omvang van opsporingsdossier, nog veel werk gaan zitten. 

Het resultaat van deze beoordeling is de vervolgingsbeslissing. Een officier van justitie heeft 

verschillende mogelijkheden waaronder het dagvaarden van de verdachte(n), het aanbieden 

van een transactie of het seponeren van een zaak. Dit laatste betekent dat wordt afgezien van 

verdere vervolging. Indien de officier van justitie besluit om de verdachte te dagvaarden, 

wordt een dagvaarding opgemaakt. Hierin staat beschreven wat de verdachte ten laste wordt 

gelegd. Ter voorbereiding op de zitting, wordt in deze fase het requisitoir geschreven. Dit is 

“het verhaal” van de officier op de zitting voor de rechter. Tijdens de zitting zal ook de 

verdediging verzoeken indienen om bijvoorbeeld getuigen te horen. Indien besloten is tot het 

dagvaarden van de verdachte, eindigt het strafproces met een rechterlijk vonnis. Na een 

vonnis in eerste aanleg, kan zowel door de officier van justitie als door de verdediging nog 

hoger beroep worden aangetekend. Het hoger beroep wordt binnen het OM behandeld door 

een advocaat-generaal. In complexe strafzaken is een tendens zichtbaar dat een advocaat-

generaal betrokken wordt bij de behandeling van de strafzaak in eerste aanleg. Op deze 

manier neemt hij of zij kennis van de inhoud en de gemaakte afwegingen. Andersom zijn 

officieren van justitie ook vaker betrokken bij de behandeling van de strafzaak in hoger 

beroep. 

 

3.2 Het projectteam en de omgeving  

 

Complexe strafzaken worden projectmatig opgepakt. Op basis van een projectvoorstel 

worden capaciteiten toebedeeld, een onderzoeksstrategie opgesteld en een planning gemaakt. 

De praktijk is weerbarstig. Zo is bijvoorbeeld een planning vaak al achterhaald voordat het 

project begonnen is. De samenstelling van het projectteam is eerder standaard dan dat er 

wordt ingegaan op de specifieke behoefte aan kennis, ervaring en vaardigheden. Hier kan op 

twee manieren naar gekeken worden. Allereerst vanuit een managerial perspectief. Er 

worden vele complexe strafzaken uitgevoerd door de opsporingsdiensten en het FP. Een 

standaardbezetting van de projectteams maakt de aansturing door het management 

eenvoudiger. Een standaardbezetting gaat daarentegen wel ten koste van het maatwerk dat 

nodig is om een kwalitatief goede uitvoering van een project te realiseren. Op het moment 
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dat het projectteam op maat is samengesteld, met expertise en ervaring die nodig is om tot de 

geformuleerde doelen te komen, wordt de kans op succesvolle uitvoering groter. Het 

management dient daarom een manier te vinden die tegemoet komt aan het benodigde 

maatwerk. In deze paragraaf wordt ingegaan op het projectteam, waarbij wordt gekeken naar 

de actoren uit de omgeving van het team die invloed uitoefenen op het project.  

 

Figuur 7: omgeving projectteam 

 

Projectteam 

Conceptueel kan de behandeling van een complexe strafzaak als één project worden gezien. 

Er wordt door meerdere actoren gezamenlijk onderzoek verricht naar strafbare feiten. In de 

praktijk werken het OM en het opsporingsteam wel gezamenlijk aan een complexe strafzaak, 

maar niet in één projectteam. De inzet van medewerkers van de opsporingsdienst staat 

beschreven in het projectplan, die van het OM niet. Standaard is dat vanuit het OM een 

officier van justitie en een parketsecretaris aan een strafzaak worden gekoppeld. Deze 

standaardwerkwijze is wel aan het veranderen. In enkele complexe strafzaken is de afgelopen 

periode geëxperimenteerd met het projectmatig aanpakken van de vervolging. In dit kader 

wordt gesproken over vervolgingsteams. In een vervolgingsteam werken meerdere 

functionarissen van het OM samen. Gedacht kan worden aan een of meerdere officieren van 

justitie (eventueel van meerdere OM-onderdelen), een of meerdere parketsecretarissen en een 

of meerdere medewerkers van de administratie.  
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Management  

Het management van de participerende organisaties heeft veel invloed op zowel de inhoud 

als de voortgang van een complexe strafzaak. Zowel binnen het OM als binnen de 

opsporingsdienst zijn er veel actoren betrokken bij de besluitvorming over keuzes in een 

complexe strafzaak. Dit geldt zowel bij keuzes op het vlak van randvoorwaarden, zoals 

financiën, capaciteit en ICT-middelen, als bij inhoudelijke overwegingen om bepaalde 

opsporingsmethoden in te zetten of personen aan te merken als verdachte. Alleen al binnen 

het OM gaat het om de volgende actoren:   

 Parketleiding als strategisch top van het FP;  

 Teamleider van de Handhavingseenheid als direct leidinggevende van de officier van 

justitie;  

 Recherche officier van justitie als procesverantwoordelijke voor de kwaliteit binnen 

strafzaken binnen het FP;  

 Kwaliteitsofficier van justitie als procesverantwoordelijke voor de kwaliteit binnen 

strafzaken binnen het FP. 

Ook binnen een opsporingsdienst zijn de verschillende managementlagen betrokken. De 

betrokkenheid van vele actoren kent voor- en nadelen. Voordeel is dat besluitvorming 

weloverwogen en grondig is. Er is door vele specialisten naar een voorliggend vraagstuk 

gekeken. Nadeel is dat de besluitvorming traag is en via veel schijven loopt.   

 

Verdachten, slachtoffers en getuigen 

Het projectteam heeft te maken met de verdachten waar het opsporingsonderzoek zich op 

richt. In de opsporingsfase probeert het projectteam bewijs te vinden voor de vermoedelijk 

gepleegde strafbare feiten. Het opsporingsteam anticipeert daarbij op de bewegingen die de 

verdachte maakt. Deze leeft immers zijn gewone leven. Ook kan het projectteam te maken 

krijgen met slachtoffers of getuigen. Dit kan per type strafzaak verschillen. In bijvoorbeeld 

een mensenhandelzaak is de rol van een slachtoffer van grote betekenis. Het kan dan gaan 

om een vrouw die tot prostitutie is gedwongen en van wie verklaringen van doorslaggevend 

belang kunnen zijn in de bewijsvoering.    

 

Partnerorganisaties  

In een complexe strafzaak kan een projectteam te maken krijgen met verschillende andere 

organisaties. De aard van de relatie tussen het projectteam en de partnerorganisaties kan 

verschillen. Het kan gaan om een samenwerkingsrelatie of een afstemmingsrelatie. De meest 
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verregaande vorm van samenwerking is een programmatische aanpak. In een dergelijke 

aanpak formuleren betrokken organisaties een gemeenschappelijke doelstelling rond een 

bepaalde problematiek. Op basis van deze doelstelling worden vervolgens de 

werkzaamheden ingericht. Er zijn verschillende partners voor een projectteam denkbaar:  

 Andere opsporingsinstanties en OM-onderdelen. Het kan gaan om een 

samenwerkingsrelatie binnen een programmatische aanpak. Daarnaast kunnen er 

raakvlakken zijn tussen verschillende opsporingsonderzoeken en complexe strafzaken. 

Afstemming tussen de verschillende strafzaken is dan nodig.  

 Controle- en toezichthoudende instanties. Ook met controle- en toezichtsinstanties kan 

binnen een programmatische aanpak worden samengewerkt. Daarnaast vormen deze 

instanties een voorname bron van informatie. Informatie uit controles door deze instanties 

kan de start vormen voor een strafzaak. Voorbeelden van controle- en toezichthoudende 

instanties waar het FP veel mee te maken heeft zijn de Belastingdienst, de Autoriteit 

Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de VROM-Inspectie.  

 Bestuur, zoals departementen, gemeenten of provincies. Het projectteam kan te maken 

krijgen met activiteiten van bestuurlijke partners. Vooral op het terrein van milieu hebben 

bestuurlijke partners bevoegdheden, zoals het opleggen van een bestuurlijke boete, die 

tegelijkertijd met een strafzaak kunnen worden ingezet. Afstemming of samenwerking 

met bestuurlijke partners is daarom van belang. Ook hier geldt dat een bestuurlijke 

partner betrokken kan worden in een programmatische aanpak rond een bepaalde 

problematiek.  

 Buitenlandse opsporingsinstanties. Op verschillende manieren kan een projectteam met 

buitenlandse opsporingsinstanties te maken krijgen. Ten eerste is het mogelijk dat 

bepaalde personen ook in de belangstelling staan van buitenlandse opsporingsinstanties. 

Er zal dan afstemming nodig zijn tussen de twee onderzoeken. Ten tweede kan er een 

gemeenschappelijk onderzoeksteam worden geformeerd. Dit wordt een Joint 

Investigation Team (JIT) genoemd. Ten derde, en dit is de meest eenvoudige vorm, is er 

afstemming nodig over de uitvoering van internationale rechtshulpverzoeken. Deze 

worden aan buitenlandse autoriteiten gericht om bijvoorbeeld in het bezit te komen van 

specifieke informatie.    

 Private organisaties. Tot slot kan een projectteam samenwerken of afstemmen met 

private organisaties. Dit kan puur vanuit de opsporingstaak door het opvragen van 

bankafschriften bij een bank. De samenwerking kan ook verder gaan. Zo kunnen 
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gespecialiseerde private organisaties worden benaderd als getuige-deskundige of vindt er 

samenwerking plaats binnen een programmatische aanpak.    

 

Media 

Berichtgeving in de media heeft op verschillende manieren effect op de realisatie van de 

projectdoelen door een projectteam. Hierin zijn twee verschillende vormen te onderscheiden. 

Ten eerste kunnen de media berichten over activiteiten van het opsporingsteam en het OM. 

Dit kan gaan over de voortgang van een strafzaak, maar ook over gemaakte fouten. 

Afhankelijk van de teneur van de berichtgeving, levert dit risico’s op voor het projectteam of 

de betrokken moederorganisaties (bijvoorbeeld imagoschade). Ook kunnen de media 

berichten over een opsporingsonderzoek, terwijl dat zich nog in de heimelijke fase bevindt. 

Door de berichtgeving wordt het onderzoek bekend met als gevolg dat bijvoorbeeld de 

verdachten op de vlucht slaan, voorzichtiger gaan opereren en mogelijk bewijsmateriaal 

vernietigen. Ten tweede kan berichtgeving in de media gaan over de verdachten in een 

strafzaak zonder dat deze in verband worden gebracht met een opsporingsonderzoek of een 

strafzaak. Mogelijke effecten van dergelijke berichtgeving zijn dat verdachten zich nerveuzer 

beginnen te gedragen en onderling contact zoeken. Dit biedt kansen voor de opsporing, 

aangezien er mogelijk met elkaar gesproken wordt over criminele activiteiten. Een ander 

effect is dat de berichtgeving leidt tot het vernietigen van bewijs door de verdachten. Het is 

van belang voor het projectteam om met dit soort effecten rekening te houden. 

 

Rechtbank  

De rechtbank is een belangrijke ketenpartner en vormt de volgende schakel in de keten. De 

rechtbank komt in beeld op het moment dat het OM heeft besloten een verdachte te 

dagvaarden. Op dat moment dienen er afspraken te worden gemaakt over de planning van 

zittingen, over de kwaliteit en wijze van aanleveren van het strafdossier en over het gebruik 

van ICT- of audiovisuele middelen. Het goed organiseren van dit soort praktische zaken is 

van groot belang en zorgt er voor dat de focus ligt waar die hoort te liggen: de inhoudelijke 

behandeling van het strafdossier. Op het moment dat deze praktische zaken niet goed zijn 

georganiseerd, leidt dit af van de hoofdzaak. De hoofdzaak is de inhoudelijke behandeling 

van het strafdossier en de uiteindelijke rechterlijke uitspraak in de vorm van een rechterlijk 

vonnis. Het rechterlijk vonnis kan afwijken van de eis van de officier van justitie. Indien het 

rechterlijk vonnis afwijkt van de eis van de officier van justitie en de reden is gelegen in 
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gemaakte fouten aan de zijde van het OM of de opsporingsdienst, is de kans op imagoschade 

groot. Een afwijking op basis van inhoudelijk-juridische argumenten kan voorkomen, maar 

ook hierbij geldt dat een te grote afwijking tot vragen en mogelijke imagoschade leidt.  

 

Advocaten 

Een verdachte laat zich veelal vertegenwoordigen door een advocaat. Deze verdedigt de 

belangen van zijn cliënt. De advocaat is daardoor –vooral in de vervolgingsfase- een 

belangrijke partij waarmee het projectteam rekening dient te houden.  

 

3.3 Risico’s in complexe strafzaken: categorisering 

 

Waarom risicocategorieën?  

Om risico’s te identificeren wordt een indeling in risicocategorieën gemaakt. Een dergelijke 

indeling maakt het mogelijk om risico’s op gestructureerde en eenvormige wijze te 

identificeren. Deze categorisering dient te passen binnen de eerder beschreven RDM. De 

RDM is in de literatuurstudie naar voren gekomen als een werkwijze om in projecten risico’s 

te diagnosticeren en beheersmaatregelen te ontwerpen. Onderdeel van deze methode is het 

individueel afnemen van interviews met de leden van het projectteam. Doel van de 

interviews is het identificeren en diagnosticeren van risico’s. Hulpmiddel bij het afnemen van 

deze interviews is een op het project toegesneden vragenlijst. Deze vragenlijst gaat in op de 

risico’s binnen het project dat wordt onderzocht. Verder schetsen Van Well-Stam et al (2003: 

p. 23) een denkmodel om risico’s te identificeren. Zij zetten daartoe het project af tegen 

verschillende invalshoeken, zoals een juridische, strategische en financiële invalshoek. Op 

deze wijze komen zij tot een risicomatrix waarin verschillende risicocategorieën worden 

afgezet tegen de projectfasen. Dit principe wordt toegepast op een complexe strafzaak.  

 

Onderbouwing van de risicocategorieën  

Bij het definiëren van verschillende risicocategorieën spelen voor de onderbouwing 

verschillende overwegingen een rol.    

 Vanuit de theorie komt het onderscheid tussen intern en extern gegenereerde risico’s 

(Barber, 2005). Intern gegenereerde risico’s zijn risico’s die voortkomen uit het project of 



Risicomanagement in complexe strafzaken van het Functioneel Parket  

47 

de moederorganisatie. Extern gegenereerde risico’s zijn risico’s van buiten het project. 

Intern gegenereerde risico’s zijn risico’s waarbij de beïnvloeding daardoor ook binnen de 

eigen organisatie ligt.   

 Bij de categorisering van de extern gegenereerde risico’s is de omgeving van het 

projectteam als uitgangspunt genomen. De projectomgeving is in het vorige hoofdstuk 

aan de orde geweest.     

 Er is gebruik gemaakt van een aantal evaluaties van strafzaken waarin fouten zijn 

gemaakt door de opsporingsinstantie of het OM. Het gaat om de evaluaties van de 

strafzaken Sierra (2010) en Tom Poes (2010). In de uitwerking van de verschillende 

risicocategorieën wordt geput uit deze twee evaluaties.  

o Sierra: Sierra is een strafzaak op het terrein van mensenhandel waarin de rechter 

in november 2009 het OM niet-ontvankelijk heeft verklaard. De rechter 

concludeert dat het OM bewust stukken heeft achtergehouden, de verdediging van 

de verdachten heeft geschaad en de rechter heeft misleid. Naar aanleiding van 

deze uitspraak heeft de hoofdofficier van het arrondissementsparket Haarlem de 

opdracht gegeven tot een grondige evaluatie. Deze evaluatie is uitgevoerd door 

voormalig procureur generaal Steenhuis.  

o Tom Poes: Op 7 oktober 2009 heeft de Rechtbank in Zutphen het OM niet-

ontvankelijk verklaard in de vervolging van 16 personen die werden gedagvaard 

ter zake de handel in softdrugs, deelname aan een criminele organisatie en 

witwassen. De rechtbank komt in haar vonnis tot de conclusie dat er in het gehele 

onderzoek sprake is geweest van een opeenstapeling van (vorm)verzuimen 

waardoor de waarheidsvinding in het gedrang is gekomen. Deze evaluatie is 

gehouden door een onderzoekscommissie met daarin een hoofdadvocaat-generaal, 

een regiohoofd van de Rijksrecherche, een chef van een Centrale Recherche en 

een recherche officier van justitie van het OM.  

 Er zijn 3 interviews gehouden met ervaren personen die vanuit hun functie bij de 

uitvoering van complexe strafzaken betrokken zijn. Zo was een van de geïnterviewden 

betrokken geweest bij het grote liquidatieonderzoek “Passage” en een ander bij het 

“Klimoponderzoek” naar vastgoedfraude. Tevens heeft er een groepsbijeenkomst met de 

afdelingen Beleid en Strategie, Bedrijfsvoering en het Team Informatie en Operationele 



Risicomanagement in complexe strafzaken van het Functioneel Parket 

48 

Coördinatie (TIOC) plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had een reflecterend karakter. Op 

basis van een presentatie zijn verschillende op- en aanmerkingen gemaakt op een eerdere 

indeling van risico’s. De interviews zijn gebruikt bij de inhoudelijke onderbouwing van 

de verschillende risico’s.   

 

Intern gegenereerde risico’s 

Intern gegenereerde risico’s zijn risico’s die vanuit het project zelf ontstaan. Een indeling 

wordt gemaakt naar:  

 Organisatorische risico’s; 

 Personele risico’s; 

 Strafvorderlijke risico’s. 

 

Organisatorische risico’s  

Dit zijn risico’s die te maken hebben met het formuleren van duidelijke doelen, het opmaken 

en bijhouden van een planning, het beschikbaar hebben of maken van de benodigde 

capaciteit en een voor iedereen duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Enkele voorbeelden die verder worden uitgewerkt: 

 Logistiek rondom strafzaak. De logistiek rondom de zitting in een complexe strafzaak is 

ingewikkeld. In een complexe strafzaak zijn vaak meerdere verdachten die ieder voor 

zich weer door verschillende advocaten worden verdedigd. Al deze advocaten dienen –

binnen vastgestelde termijnen- voorafgaand aan de zitting kopieën te ontvangen van het 

strafdossier. En het strafdossier is vaak weer tientallen ordners groot. Vanwege de 

vertrouwelijkheid is er een verstrekkingsregime van toepassing, waardoor elk strafdossier 

ook weer apart genummerd dient te worden. Hoewel dit slechts een van de logistieke 

aspecten rond een strafzaak is, maakt het wel duidelijk dat het een gigantische operatie 

kan zijn. Daarnaast is er een grote afhankelijkheid van ICT-systemen. Op het moment dat 

deze niet of gebrekkig functioneren, heeft dit een grote weerslag op de realisatie van 

projectdoelen en –planning. 

 Gebrek aan continuïteit. Complexe strafzaken hebben snel een doorlooptijd van enige 

jaren. Het komt daardoor voor dat bijvoorbeeld officieren van justitie halverwege van 

baan veranderen of door ziekte niet in de mogelijkheid verkeren om een complexe 
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strafzaak van begin tot eind te voeren. Dit was het geval in de strafzaak “Sierra”. Er is 

tijdens dit opsporingsonderzoek naar mensensmokkel twee keer een wisseling geweest 

van officier van justitie. Dit draagt niet bij aan de continuïteit van de strafzaak. Met de 

personele wisseling gaat immers kennis over en ervaring met de strafzaak verloren. Daar 

komt bij dat er in deze strafzaak ook geen goede overdracht van werkzaamheden heeft 

plaatsgevonden. Tot slot is uit de evaluatie van “Sierra” gebleken dat Parket Alkmaar te 

kampen had met capaciteitsproblemen waardoor officieren van justtitie niet werden 

vervangen (Steenhuis, 2010). 

 

Personele risico’s  

Dit zijn risico’s waarbij de gebeurtenis met schadelijk effect op de projectdoelstellingen het 

gevolg is van personele aangelegenheden. Het kan daarbij gaan om een gebrek aan de juiste 

kennis of expertise in het projectteam, het gebrek aan ervaring, de afwezigheid van een 

cultuur waarin samenwerking en een kritische en integere houding ontbreken. Het ontbreken 

van bepaalde kennis of het bestaan van een cultuur waarin geen ruimte is voor feedback en 

een kritische houding, leiden tot de mogelijkheid dat tunnelvisie ontstaat.     

 Kwaliteit van de medewerkers. De kwaliteit van medewerkers, zowel aan de kant van de 

opsporingsdienst als aan de zijde van het OM, sluit niet altijd aan bij de noodzakelijke 

kwaliteit. Onder kwaliteit wordt in dit geval zowel ervaring, aanwezige expertise als 

kennis en kunde verstaan. Uit de evaluatie van de strafzaak Tom Poes bleek dat al in de 

fase van projectvoorbereiding medewerkers met onvoldoende kwaliteit zijn ingezet 

(Openbaar Ministerie, 2010, p. 12). De basis waarop het opsporingsonderzoek start, is 

daarmee al klein. Ook in de opsporingsfase werden medewerkers ingezet, die niet 

beschikten over de juiste kwaliteiten. Zo is in evaluatie de volgende passage te lezen 

(Openbaar Ministerie, 2010, p. 13):   

 

“Verder kan worden opgemerkt dat er qua juridische kennis een ondergrens moet zijn 

die in sommige gevallen niet werd gehaald. Ten overstaan van de commissie viel met 

betrekking tot de samenstelling van het onderzoeksteam enkele malen de term 'hobby-

bobbies'. Deel uitmaken van een politieteam vereist professioneel vakmanschap en 

een bepaalde mate van opsporingsgerichtheid. Dat uitgangspunt heeft volgens 

sommigen in het Tom Poes onderzoek onder druk gestaan”.   
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Strafvorderlijke risico’s  

De inzet van strafvorderlijke middelen vormt een van de basispijlers van het werk van het 

OM en het opsporingsteam. Op dit vlak spelen verschillende risico’s.  

 Zo dient om de projectdoelstellingen te bereiken een passende onderzoeksstrategie te 

worden gehanteerd.  

 Geselecteerde opsporingsmethoden worden afgewogen op proportionaliteit, effectiviteit 

en efficiency. In de praktijk is vaak te zien dat erg snel wordt gekozen voor traditionele 

opsporingsmethoden zoals het afluisteren (‘tappen’) van verdachten of het inzetten van 

observatieteams. Dit heeft tot gevolg dat er veel informatie wordt verzameld, zonder dat 

duidelijk is of deze informatie van belang is om de doelstelling te realiseren en de kans 

groot is dat het onderzoek uit de planning loopt.  

 Een ander element in deze categorie zijn de risico’s bij de start van de strafzaak. Het gaat 

hierbij vooral om de vraag of de informatie op basis waarvan wordt besloten de strafzaak 

te starten, rechtmatig is verkregen. Indien dit niet het geval is, vervalt de grond voor 

vervolging en wordt het OM niet-ontvankelijk verklaard. Een voorbeeld van een 

strafzaak waarbij discussie heeft gespeeld over de rechtmatigheid van de startinformatie 

is het Klimop-onderzoek. Dit is een groot vastgoedfraude-onderzoek. De verdediging van 

de verdachten hebben bij aanvang van de strafzaak aangedragen dat er sprake zou zijn 

van sfeerovergang: de Belastingdienst zou informatie hebben ingewonnen, terwijl er al 

sprake zou zijn van een verdenking en de opsporing reeds zou zijn gestart. Dit is 

ongeoorloofd omdat bij een belastingonderzoek de burger altijd dient mee te werken, 

terwijl bij een strafrechtelijk onderzoek de burger zwijgrecht heeft en niet hoeft mee te 

werken aan zijn eigen veroordeling. Uiteindelijk is de rechter niet meegegaan met het 

betoog van de verdediging. In de evaluatie van het Tom Poes-onderzoek wordt door de 

evaluatiecommissie een opmerking gemaakt over de start van het onderzoek (Openbaar 

Ministerie, 2010, p. 21): 

“Het lijkt alsof niemand heeft gestuurd op de start van het onderzoek c.q. het moment 

van verdenking. In de voorbereidingsfase zijn opsporingsmiddelen ingezet waarbij 

dus feitelijk het onderzoek werd gestart. Het moment van verdenking is hierbij 

onvoldoende gemarkeerd” 

 Tot slot is er het risico dat opsporingsmethoden niet rechtmatig zijn ingezet, ofwel dat 

informatie niet rechtmatig is verkregen. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde 

Hells Angels-onderzoek. In het strafdossier zaten zogenaamde 
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geheimhoudersgesprekken. Dit zijn onder andere verslagen van verdachten en hun 

advocaten. Deze mogen niet in het strafdossier zitten, vanwege het verschoningsrecht dat 

van toepassing is. De consequentie van de aanwezigheid van deze gespreksverslagen in 

het strafdossier is dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard door de rechter. Met 

andere woorden: het OM verspeelt het recht om de verdachte voor de rechter te brengen.    

 

Extern gegenereerde risico’s 

Door onzekerheden buiten het projectteam ontstaan risico’s voor het behalen van de 

projectdoelstelling. Het projectteam heeft bijvoorbeeld geen directe invloed op het 

plaatsvinden van een gebeurtenis, maar dient hier wel op te reageren. Bij de definiëring van 

de risicocategorieën is de omgeving van het projectteam als uitgangspunt genomen. Deze is 

uitgewerkt in hoofdstuk 3 (zie figuur 7). De volgende categorieën zijn te onderscheiden: 

 Risico’s m.b.t. aard, gedrag en houding van de verdachte; 

 Risico’s m.b.t. veranderende en/of complexe wetgeving; 

 Risico’s m.b.t. gedrag en houding van advocaten; 

 Risico’s m.b.t. gedrag en houding van de rechter; 

 Risico’s m.b.t. politieke en maatschappelijke druk; 

 Risico’s m.b.t. media; 

 Risico’s m.b.t. internationale samenwerking. 

De risicocategorieën worden hieronder verder uitgewerkt. 

Risico’s m.b.t. aard, gedrag en houding van de verdachte 

De strafzaak richt zich op (rechts)personen die worden verdacht van het plegen van strafbare 

feiten. Het projectteam dient tijdens de opsporingsfase –waarin naar feiten wordt gezocht die 

het plegen van de strafbare feiten bewijzen dan wel ontkrachten- om te gaan met een of 

meerdere verdachten die in beweging zijn. Voor het projectteam is dat continu omgaan met 

onzekerheid, aangezien niet bekend is wat de verdachten doen. Een verdachte kan 

bijvoorbeeld gewelddadig of intimiderend zijn. Dit levert risico’s op voor het projectteam. 

Als de intimidatie is gericht op functionarissen uit het projectteam, zullen er 

beveiligingsmaatregelen getroffen dienen te worden. Maar ook als er tussen criminelen 

onderling geweld wordt gebruikt, levert dit risico’s op. Zo kan een opsporingsfunctionaris die 

een verdachte afluistert te horen krijgen dat er een liquidatie gepleegd wordt. Het is dan geen 

optie om niet in te grijpen. Natuurlijk wordt vanuit het opsporingsteam vervolgens gezocht 
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om op zo’n wijze in te grijpen dat er geen link wordt gelegd met een lopend 

opsporingsonderzoek, maar tegelijkertijd zal de verdachte zich wel afvragen hoe het komt dat 

de overheid op de hoogte is van de liquidatieplannen. Andere risico’s die met de aard of het 

gedrag van een verdachte te maken hebben, zijn de afscherming van onderlinge 

communicatie, het gebruik van contramethoden (bijvoorbeeld het observeren van het 

opsporingsteam of het inbreken in de woning van een officier van justitie) en eventuele 

relaties tot hooggeplaatste personen in het buitenland.  

 

Risico’s m.b.t. veranderende of complexe wetgeving 

Het FP heeft behoudens het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering van doen met 

ordeningswetgeving. De basis voor opsporing en vervolging van overtredingen van de 

ordeningswetgeving ligt in de Wet op de Economische Delicten (WED). Deze wet vormt een 

verzameling van ordeningswetgeving op velerlei gebied Het gaat in specifieke gevallen om 

complexe wetgeving die niet vaak wordt toegepast. Een voorbeeld hiervan is de 

strafbaarstelling via de WED van de illegale handel in strategische goederen. Strategische 

goederen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Op 

basis van internationale en Europese regels mogen dit soort goederen niet worden 

doorgevoerd naar landen zoals Iran. In de praktijk is het echter lastig te bepalen of iets een 

strategisch goed is. Het risico in dit soort gevallen zit vooral in het tekort aan kennis en 

ervaring om hier goed mee om te gaan. Naast complexe wetgeving behoort de komst van 

nieuwe wetgeving ook tot de mogelijkheden. Hierbij spelen twee soorten risico’s een rol. Ten 

eerste is niet altijd direct duidelijk hoe nieuwe wetgeving geïnterpreteerd dient te worden. 

Doorgaans wordt dit via jurisprudentie duidelijk. Bij nieuwe wetten is het dus wachten op 

deze jurisprudentie of zal er jurisprudentie gemaakt dienen te worden. Een goed voorbeeld 

hierbij is de nieuwe terrorismewetgeving van de afgelopen jaren. Deelname aan een 

terroristische organisatie is via artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. 

Bij de vervolging van de leden van de Hofstadgroep is gebruik gemaakt van dit artikel. Daar 

waar in eerste aanleg door de rechter werd beoordeeld dat er sprake was van lidmaatschap 

aan een terroristische organisatie, werden de leden van de Hofstadgroep in hoger beroep 

hiervoor vrijgesproken. Hierop is het OM in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft vervolgens 

besloten dat het gedeelte over het lidmaatschap van een terroristische organisatie opnieuw 

moet worden behandeld. Het vergt dus een lange adem om, in nieuwe en complexe 

wetgeving tot een onherroepelijk strafvonnis te komen. Ten tweede is het voorstelbaar dat 

een verdachte strafbare feiten heeft gepleegd en er tussentijds nieuwe wetgeving van kracht 
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is. Vraag is op basis van welke wetgeving een verdachte vervolgens wordt vervolgd. Risico 

hierbij is dat er kans is op vormfouten, omdat de verkeerde wetgeving is toegepast.         

 

Risico’s m.b.t. gedrag en houding van advocaten 

Het gedrag en de houding van de advocaten vormt een onzekere factor in een complexe 

strafzaak. De advocaat behartigt de belangen van de verdachte en kiest afhankelijk van het 

strafdossier en de wensen van zijn of haar cliënt een strategie om deze belangen zo goed 

mogelijk te verdedigen. Zo kan de advocaat kiezen voor een vertragingstactiek door zeer 

uitgebreid op ieder detail in te gaan en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die 

het Wetboek van Strafvordering daarin biedt. Dit leidt tot vertraging van de strafzaak. Een 

van de mogelijke consequenties is dat er een tekort aan capaciteit ontstaat doordat andere 

strafzaken in de planning staan. Op deze wijze komt er extra druk bij het OM en de rechtbank 

te liggen. Ook kan de verdediging vele verschillende getuige-deskundigen oproepen. Op het 

moment dat getuige-deskundigen onderling met verschillende verklaringen en 

uiteenzettingen komen, leidt dit mogelijk tot verwarring bij de rechter. Er wordt bewust 

“mist” gecreëerd. Dit kan tot twijfel leiden bij een rechter. En bij twijfel wordt een verdachte 

niet veroordeeld.   

 

Risico’s m.b.t. gedrag en houding van de rechter 

Ook het gedrag en de houding van de rechter is een onzekere factor en heeft invloed op het 

project. Een rechter kan bijvoorbeeld individuele eisen aan een strafdossier stellen. Of op de 

zitting streng of juist vriendelijk richting de verdachte optreden. In een tweetal recente 

strafzaken is het gevolg van het gedrag van de rechter duidelijk naar voren gekomen. Een 

rechter in het proces rond Wilders is gewraakt vanwege de schijn van vooringenomenheid. 

Deze schijn was gewekt door opmerkingen van de rechter tijdens de zitting. Gevolg was 

vertraging van de strafzaak doordat een nieuwe rechter zich het strafdossier eigen moest 

maken. Mogelijk dat ook de verhoudingen in de rechtszaal anders komen te liggen, 

aangezien een nieuwe rechter zich terughoudend zal opstellen richting een verdachte. Al is 

dit laatste altijd lastig aan te tonen. Een ander voorbeeld is de rechter in het strafproces 

rondom de vastgoedfraude, de Klimop-zaak. Hier las de rechter een tekst op van het rijmpje 

“Jantje en de pruimenboom”. Deze actie was aanleiding voor een wrakingsverzoek door de 

verdediging en werd deels toegewezen door de wrakingskamer. De betreffende rechter mocht 

twee strafzaken niet langer voor zijn rekening nemen. Wrakingen leiden doorgaans tot 

ernstige vertragingen in het project. Het gevolg is namelijk dat er nieuwe rechters worden 
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toegewezen aan een strafzaak. Zij dienen deze zaak helemaal tot zich te nemen en hier gaat 

in grote strafzaken lange tijd overheen.   

 

Risico’s m.b.t. maatschappelijke en/of politieke druk 

Op het moment dat er maatschappelijke of politieke druk op de strafzaak ontstaat, leidt dit tot 

risico’s voor de strafzaak. Het strategisch management kan vanwege deze druk besluiten 

nemen die niet direct ten goede komen van het gewenste projectresultaat. Een voorbeeld 

daarvan is dat een officier van justitie nog meer bewijs nodig heeft alvorens een verdachte te 

arresteren, terwijl het strategische management de opdracht geeft deze arrestatie vervroegd te 

laten plaatsvinden vanwege het maatschappelijke signaal dat afgegeven dient te worden.   

 

Risico’s m.b.t. media 

Berichtgeving over de complexe strafzaak in de media leidt tot verschillende risico’s. Welke 

dit zijn hangt van de teneur van de berichtgeving af. Ten eerste kan de berichtgeving gericht 

zijn op fouten van het OM of de opsporingsdienst. De risico’s liggen dan vooral op het vlak 

van imagoschade. Ten tweede kan de berichtgeving veel meer gericht zijn op de strafbare 

handelingen van de verdachten en de nadelige effecten die deze teweegbrengen. Dergelijke 

berichtgeving kan leiden tot activiteiten door de verdachte om bewijs te vernietigen. Dit is 

een risico voor het projectteam. Daarnaast kan berichtgeving in de media leiden tot grotere 

politiek-bestuurlijke druk op het OM en de opsporingsinstanties.  

 

 

Risico’s m.b.t. internationale samenwerking  

Criminaliteit kent een steeds sterkere internationale dimensie. Rechtstelsels zijn aan grenzen 

gebonden. Bij de aanpak van internationale vormen van criminaliteit zijn de 

opsporingsinstanties en het OM daardoor afhankelijk van een coöperatieve houding van 

buitenlandse opsporingsinstanties. De uitwisseling van informatie vindt plaats op basis van 

internationale rechtshulpverzoeken. Er is echter niet met elk land een verdrag dat het 

mogelijk maakt informatie uit te wisselen. Op het moment dat er informatie nodig is uit een 

dergelijk land, wordt dit mogelijk een probleem voor het projectteam. Vooral als de 

bewijspositie tegen een verdachte in grote mate afhankelijk is van deze informatie. Naast de 

onmogelijkheid om met sommige landen informatie uit te wisselen, kan het lang duren 

voordat rechtshulpverzoeken zijn verwerkt door het ontvangende land. De planning van de 

strafzaak kan daardoor in de knel komen. Ook verschillen rechtsstelsels vaak van elkaar. Zo 
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kan iets in het ene land wel strafbaar zijn en in het andere land juist niet en mogen 

opsporingsmethoden wel of juist niet worden toegepast. Tot slot kan een projectteam in 

specifieke strafzaken met internationaalrechtelijke aspecten te maken krijgen. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij zeepiraterij. Dit is vaak ingewikkelde wetgeving.      

 

Lijst met triggerquestions 

Het resultaat van de indeling naar verschillende risicocategorieën is te vatten in de 

onderstaande figuur. Daarnaast is er een risicoreferentielijst in de vorm van een “ lijst met 

triggerquestions” opgesteld. Deze lijst wordt voorafgaand aan een individueel interview 

verstuurd aan de deelnemers van de RDM. Deze lijst is toegevoegd als bijlage 2.   

  

 

Figuur 8: Risicocategorieën 
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4. Casestudy 1: Belastingontduiking 
 

De eerste casestudy heeft plaatsgevonden van eind maart tot en met half april 2011. 

Gedurende deze periode zijn alle stappen van de RDM doorlopen. Het project bevond zich 

nog in de opsporingsfase. Vanwege het vertrouwelijke karakter van het project zijn de 

gegevens zodanig beschreven dat ze niet zijn te herleiden tot het betreffende project. Het 

projectteam bestond uit 1 officier van justitie, 2 parketsecretarissen, 1 projectleider van de 

opsporingsdienst, 3 rechercheurs en 1 Electronic Digital Processes-auditor (EDP auditor). Zij 

zijn allen betrokken geweest bij de RDM. In bijlage 1 zijn alle interviewverslagen, de 

tussenrapportage, de risicotopografie, de resultaten van de evaluatie en de risicomanagement 

rapportage opgenomen.  

 

4.1 Beschrijving casus 

 

Een keten van restaurants maakt zich vermoedelijk schuldig aan belastingontduiking. Op 

basis van controles door de Belastingdienst is het vermoeden ontstaan dat een restaurant zich 

schuldig maakt aan afroming van een gedeelte van de omzet. Over dit afgeroomde bedrag 

wordt geen belasting betaald. De Belastingdienst schat dat het gaat om ruim €900.000 per 

jaar en brengt deze zaak aan bij de FIOD en het OM. De schatting is gebaseerd op 

onregelmatigheden in de boekhouding. Zo hebben medewerkers van de Belastingdienst bij 

het betreffende restaurant gegeten, maar is dit niet terug te vinden in de boekhouding. Het 

afromen vindt vermoedelijk plaats via een speciale diskette voor de kassasystemen. Deze 

diskette zou zijn geleverd door de leverancier van de kassa’s. Dit vermoeden bestaat op basis 

van informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid.    

 

4.2 Geïdentificeerde risico’s 

 

Op basis van de interviews is een groot aantal risico’s geïdentificeerd. De risico’s zijn 

geordend aan de hand van de in hoofdstuk 3 benoemde risicocategorieën. 
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Intern gegenereerde risico’s 

 

Organisatorisch risico 

Het project kent een behoorlijk aantal organisatorische risico’s. De voornaamste zijn de 

onderlinge samenwerking en afstemming binnen het projectteam en de ondoorzichtigheid 

van de projectomgeving. Het laatste gaat vooral over het ontbreken van overzicht welke 

actoren allemaal invloed hebben op het verloop van het project. Beide risico’s hebben tot 

gevolg dat er geen gemeenschappelijke doelen worden gesteld en er veel energie verloren 

gaat aan ‘de verkeerde zaken’, zoals het oplossen van (mogelijke) misverstanden. Daarnaast 

zijn er nog financiële risico’s geïdentificeerd. Het was onzeker of bepaalde 

opsporingsmethoden konden worden ingezet vanwege onduidelijkheid wie dit zou moeten 

betalen.  

 

Personele risico’s 

De personele risico’s betreffen vooral de schaarste van de beschikbare digitale expertise en 

de dalende motivatie van enkele projectleden. De digitale expertise is vooral nodig om zicht 

te hebben op de werking van de kassasystemen in de restaurants. Met het toevoegen van een 

EDP-auditor aan het projectteam is in de opstartfase al tegen dit risico opgetreden. Toch blijft 

ook deze specialistische capaciteit schaars. Indien een ander project deze expertise nodig 

heeft, zou deze verloren kunnen gaan voor dit project. Een ander risico is een afgenomen 

motivatie bij enkele projectleden. Deze afgenomen motivatie valt deels te verklaren door de 

gang van zaken tot nu toe. Het gaat hierbij onder meer over de onduidelijke besluiten van het 

Tri Partitie Overleg (TPO), maar ook door spanning in de onderlinge verhoudingen. Op beide 

wordt in 4.3 nader ingegaan.  

 

Strafvorderlijke risico’s  

De strafvorderlijke risico’s spitsen zich vooral toe op de betrouwbaarheid van de 

startinformatie en onderzoeksstrategieën om tot aanvullend bewijs te komen. De 

startinformatie betreft de informatie die de aanleiding vormt tot het opsporingsonderzoek. 

Deze dient betrouwbaar te zijn en rechtmatig verkregen. De startinformatie voor dit 

opsporingsonderzoek zijn de onregelmatigheden die de Belastingdienst heeft waargenomen 

in de boekhouding. Medewerkers van de Belastingdienst hebben gegeten in de restaurants en 
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hebben deze bonnetjes niet teruggevonden in de boekhouding. Het gaat hier slechts om een 

beperkt aantal gevallen. Daarnaast heeft de Belastingdienst tellingen verricht van het aantal 

bezoekers en deze gelegd naast de boekhouding van de verdachten. Andere informatie over 

de tellingen van clientèle en de theoretische doorberekeningen van de afgeroomde omzet zijn 

discutabel en leiden tot mogelijke verweren van de verdediging. Tot slot is er onderling nog 

discussie over het aanwezige redelijke vermoeden in relatie tot de zoon en dochter van de 

hoofdverdachte. Deze fungeren als bedrijfsleider op de verschillende locaties. Om tot 

aanvullend bewijs te komen, heeft het projectteam al verschillende alternatieven onderzocht. 

Deze hebben niet tot succes geleid. Tevens zijn enkele voorstellen door het TPO afgekeurd. 

Het aantal nog uit te lopen onderzoekslijnen is daarmee beperkt.  

 

Extern gegenereerde risico’s 

 

Risico’s m.b.t. de aard, gedrag en houding van de verdachte(n) 

De hoofdverdachte is een vooraanstaand figuur binnen een bepaalde etnische gemeenschap 

en heeft mogelijk goede connecties met de autoriteiten in zijn land van herkomst. Een van de 

risico’s is daardoor mogelijke imagoschade bij de FIOD en het FP. Op het moment dat op 

basis van een beperkte bewijspositie wordt besloten om tot doorzoeking van de 

bedrijfspanden over te gaan en geen verder bewijs wordt aangetroffen om het redelijk 

vermoeden te staven, leidt dit ongetwijfeld tot publicaties in de media. Als de veronderstelde 

connecties tussen de hoofdverdachte en autoriteiten uit diens land van herkomst 

daadwerkelijk zo goed zijn, leidt dit mogelijk tot diplomatieke druk.   

 

Risico’s m.b.t. veranderende en/of complexe wetgeving  

De vermoedelijke strafbare gedraging is het opzettelijk, onjuist verrichten van 

belastingaangifte. Het gaat hier om overtreding van een bepaling uit de Algemene wet inzake 

de Rijksbelastingen. Het is een vaker gehanteerd juridisch kader en er is de nodige ervaring 

mee. Er spelen dus geen risico’s op dit vlak. 

 

Risico’s m.b.t. politieke en/of maatschappelijke druk 

Op twee manieren manifesteert zich mogelijk politieke (-bestuurlijke) druk. Allereerst vanuit 

de Belastingdienst. Het opsporingsonderzoek is voor de Belastingdienst een ‘testcase’ om 

een gehanteerde doorberekening van afgeroomde omzetbelasting door de strafrechter getoetst 

te krijgen. Daarnaast dient een dergelijke strafzaak uitstralingseffect te hebben naar de 
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horecasector. Ten tweede heeft de hoofdverdachte connecties op de ambassade van zijn land 

van herkomst. Het valt bij een arrestatie niet uit te sluiten dat er vanuit dit oogpunt druk op 

het onderzoek ontstaat. Hetzelfde geldt voor druk uit de Belastingdienst. Deze kan er toe 

leiden dat er vervroegd dient te worden ingegrepen of –compleet het tegenovergestelde- de 

strafzaak wordt doorgezet, terwijl op rationele gronden besloten zou moeten worden te 

stoppen met verdere opsporing en vervolging.  

 

Risico’s m.b.t. media  

De hoofdverdachte heeft een hoog “mediaprofiel”. Hij is zoals aangegeven een 

vooraanstaande figuur binnen zowel de horecasector in een middelgrote Nederlandse stad als 

in een etnische gemeenschap in Nederland. Bij doorzoekingen in de bedrijfspanden 

(restaurants) leidt dit waarschijnlijk tot persaandacht en mediapublicaties.   

 

Risico’s m.b.t. internationale samenwerking  

De hoofdverdachte reist vaak heen en weer tussen het land van herkomst en Nederland. De 

mogelijkheid is aanwezig dat een gedeelte van de afgeroomde omzet richting het land van 

herkomst verdwijnt. Op het moment dat het projectteam zicht zou willen krijgen op deze 

geldstroom, dient er afstemming plaats te vinden met de autoriteiten van het land van 

herkomst. Met dit land bestaat geen rechtshulpverdrag. Uitwisseling van informatie is 

daardoor niet mogelijk. Het volgen van mogelijke geldstroom wordt daardoor lastig.    
 

4.3 Diagnose  

 

Na het afnemen van de interviews zijn de uitkomsten vertaald in een lijst met 

risicostatements. De projectleden hebben alle statements gescoord op de mate van 

waarschijnlijkheid, beïnvloedbaarheid en belang voor het projectsucces. Op basis van de 

uitkomsten van deze vragenlijsten is een risicotopografie opgesteld. Er is inzicht verkregen in 

de fatale, grote, middelmatige en lage risico’s van het project. Wat in de uitkomsten opviel 

was de grote spreiding van de toegekende scores. Dit heeft verschillende mogelijke 

verklaringen. Ten eerste kunnen de projectleden er een verschillende risicoperceptie op na 

houden en is hier niet eerder onderling over gesproken. Ten tweede kunnen de 

risicostatements uit de vragenlijst verschillend zijn geïnterpreteerd. Onduidelijke formulering 

van de risicostatements zou hier debet aan kunnen zijn. In de risicomanagementsessie is 
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hierover gesproken. Direct bij aanvang van de sessie gaven twee projectleden aan moeite te 

hebben gehad met de interpretatie van enkele statements. Dit blijkt ook uit de evaluatie van 

de toepassing van de RDM (zie verder 4.5)     

Toch kan op basis van de interviews en de risicotopografie een diagnose worden gemaakt. 

De voornaamste risico’s zijn in te delen in een drietal clusters:  

 De projectomgeving en dan vooral de besluitvorming in het Tri Partite Overleg (TPO) 

 De onderzoeksstrategie en in te zetten opsporingsmethoden 

 De communicatie en samenwerking binnen het projectteam 

 

De projectomgeving en dan vooral de besluitvorming in het TPO 

De projectomgeving is complex en voor de projectleden niet transparant. Een belangrijk 

besluitvormend overleg is het TPO. Dit overleg bestaat uit deelnemers van de 

Belastingdienst, de FIOD en het OM. In het TPO worden besluiten genomen over de selectie 

van strafzaken die door het OM en de FIOD worden uitgevoerd. Deze selectie vindt plaats op 

basis van signalen uit de Belastingdienst. Tevens beslist het TPO over eventuele afwijkingen 

van vastgestelde projecten. Voor het projectteam in deze casus is het niet altijd even duidelijk 

op welke gronden het TPO besluiten neemt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

voorafgaand aan het TPO onvoldoende afstemming plaatsvindt tussen de projectleden van 

het OM en de FIOD. Zo zijn er in deze strafzaak rapportages ter besluitvorming naar het 

TPO gegaan zonder dat de OM-ers in de projectgroep daar weet van hadden. Ook is er 

onvoldoende afstemming geweest tussen de projectleden en de deelnemers aan het TPO. Ten 

slotte leidt de terugkoppeling van de genomen besluiten tot verwarring. Deze is verschillend 

binnen de drie deelnemende organisaties. Het is bijzonder dat alle drie een verschillende 

perceptie hebben van de besluiten die in het overleg genomen zijn. Het betekent dat de 

FIOD-leden van het projectteam andere informatie ontvangen van hun vertegenwoordiger uit 

het TPO dan de OM-ers.  

 

De onderzoeksstrategie en in te zetten opsporingsmethoden 

De betrouwbaarheid van de startinformatie is in recente strafzaken een terugkerend item. Van 

belang is dat deze informatie betrouwbaar is. In het projectteam was daar nog wel discussie 

over. In de periode vlak voor de risicomanagementsessie is er, vanwege redenen betreffende 

deze betrouwbaarheid, een verdere onderbouwing opgesteld waarom er met de opsporing 



Risicomanagement in complexe strafzaken van het Functioneel Parket 

62 

wordt gestart. Deze onderbouwing is beschreven in een proces-verbaal. In het projectteam 

bestaat nog wel discussie over het redelijk vermoeden met betrekking tot enkele verdachten. 

Het OM vraagt zich af of er wel voldoende is om hen als verdachte aan te merken.  

 

Het vraagstuk omtrent de wijze waarop bewijs voor het ontstane vermoeden verkregen dient 

te worden, is een lastige. Het projectteam heeft in de periode dat zij al aan de gang is reeds 

meerdere alternatieven onderzocht. Te denken valt aan het plaatsen van een baken onder een 

auto en het plaatsen van camera’s bij de restaurants. Technisch gezien bleken deze opties niet 

mogelijk. Een andere onderzoeksmogelijkheid, het verrichten van eigen waarnemingen ter 

plaatse door opsporingsambtenaren –bijvoorbeeld gedurende langere tijd eten op de 

restaurantlocaties en deze bezoeken goed documenteren- bleek vanwege budgettaire 

argumenten en capaciteit onvoldoende steun te hebben bij het management.    

 

De communicatie en samenwerking binnen het projectteam 

Uit de verschillende interviews is naar voren gekomen dat het schort aan goede onderlinge 

communicatie binnen het projectteam. Dit geldt vooral voor de projectleden binnen de FIOD, 

maar ook de communicatie tussen de FIOD en het OM is voor verbetering vatbaar. De 

onderlinge rolverdeling tussen de projectleden is een punt van aandacht. Verwachtingen over 

en weer zijn onvoldoende naar elkaar uitgesproken. Op basis van impliciete aannames is men 

aan het werk gegaan. Dit heeft onderling soms tot scheve gezichten geleid. Deels heeft dit 

ook te maken met de reorganisatie binnen de FIOD. Er wordt tegenwoordig projectmatig 

gewerkt, waarbij een projectleider meerdere projecten onder zich heeft. Deze werkwijze 

vraagt nog om gewenning.     

 

4.4 Maatregelen 

 

De risicomanagementsessie is gehouden op basis van de uitkomsten uit de interviews en de 

vragenlijst. Tijdens de sessie is gesproken over het nemen van beheersmaatregelen tegen de 

grootste risico’s. De uitkomsten van de risicomanagementsessie zijn vertaald in een “risk 

management rapportage”. In deze rapportage is concreet gemaakt welke maatregelen voor de 

geïdentificeerde risico’s worden genomen, wie hiervoor aan de lat staat en op welk moment 
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en binnen welke termijn. Hieronder volgt een korte weergave van de beheersmaatregelen die 

tijdens de sessie zijn benoemd.   

Onderzoeksstrategie en in te zetten opsporingsmethoden 

Zoals reeds aangegeven heeft het projectteam reeds meerdere alternatieven om tot bewijs van 

het ontstane vermoeden te komen onderzocht. Er lijkt een patstelling te zijn ontstaan. De 

inzet van het merendeel van de mogelijk in te zetten opsporingsmethoden bleek niet 

mogelijk. Een overgebleven optie is afgekeurd door het management. Het projectteam zoekt 

naar manieren om uit deze patstelling te komen. In de risicomanagementsessie is nagedacht 

over verschillende onderzoekslijnen die nog zijn na te lopen. Concreet gaat het om de 

volgende acties:  

 Laten verrichten van een second opinion door het Nederlands Forensisch Instituut met 

betrekking tot de kassasoftware. Dit leidt mogelijk tot verdere onderbouwing van het 

vermoeden dat via deze software wordt afgeroomd.    

 Uitzoeken of de Criminele Inlichtingen Eenheid nog meer informatie kan verstrekken 

over de levering van de kassasytemen. 

 Het verrichten van verder onderzoek naar de geldstromen uit de restaurants.      

 Er staat een bijeenkomst met het Horecateam van de Belastingdienst gepland. Wellicht 

hebben zij nog nieuwe suggesties tot nader onderzoek. 

Er was tijdens de risicomanagementsessie nog geen zicht op de doorlooptijden van deze 

onderzoekslijnen. Het kan nog maanden duren voordat deze zijn afgerond. In dat geval wordt 

het project afgeschaald en gaat het over in een soort van waakvlamconstructie. Voor deze 

beslissing is het nodig om deadlines te hebben m.b.t. de verschillende onderzoekslijnen. Een 

beslissing tot afschalen wordt in een volgend overleg genomen. Daarna wordt het voorgelegd 

aan het TPO.  

 

Projectomgeving: TPO 

De projectomgeving is zoals beschreven ingewikkeld. Om besluitvorming over het project in 

de toekomst goed te laten verlopen –dat wil zeggen dat besluiten worden genomen op grond 

van inhoudelijk juiste overwegingen- is een aantal acties geformuleerd.  

 Voorafgaand aan het TPO bespreken de officier van justitie en de projectleider FIOD de 

concept-afwijkingsrapportage. In deze rapportage dienen de te nemen besluiten duidelijk 
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naar voren te komen. Pas als de officier en de projectleider overeenstemming hebben 

over de inhoud van de rapportage, wordt deze ingediend. 

 De officier van justitie en de projectleider FIOD informeren voorafgaand aan het TPO 

beiden de vertegenwoordiger van hun organisatie in het TPO. Dit kan mondeling of 

schriftelijk via een memo.   

 Afhankelijk van de (aard van de) te nemen besluiten, dienen de officier van justitie en de 

projectleider FIOD het verzoek in bij het TPO tot het geven van een korte presentatie 

over het project. Een gezamenlijke ‘appearance’ versterkt het beeld naar de leden van het 

TPO. 

 Na afloop van het TPO is een eenduidige en duidelijke terugkoppeling van de genomen 

besluiten nodig. Eenduidig in de zin dat zowel binnen het OM als binnen de FIOD 

dezelfde boodschap wordt verkondigd. De wens tot eenduidige terugkoppeling wordt met 

de voorzitter van het TPO besproken. 

 

Onderlinge communicatie en samenwerking binnen het projectteam  

De onderlinge communicatie en samenwerking tussen de projectleden van de FIOD is 

besproken tijdens de risicomanagementsessie. Tijdens de sessie bleek dat er een duidelijke 

onderlinge animositeit heerste. De non-verbale houding van enkele projectleden, zoals een 

gesloten houding met de armen over elkaar, sprak boekdelen. Hoewel tijdens de sessie het 

niet tot echt concrete afspraken is gekomen, is deze animositeit wel met elkaar besproken. 

Dit alleen al werkte verhelderend. Op basis van de inzichten uit deze sessie zijn na afloop 

maatregelen genomen om de sfeer en communicatie binnen het projectteam te verbeteren.   

 

Overige risico’s 

Een aantal risico’s is niet besproken tijdens de risicomanagementsessie. Niet omdat deze niet 

belangrijk zijn, maar omdat het project nog niet in de fase verkeert dat deze risico’s om 

actieve beheersmaatregelen vragen en andere zaken meer prioriteit hadden. Het is wel van 

belang om deze risico’s alsnog te benoemen en er maatregelen aan te koppelen. In de risk 

managementrapportage staan de volgende aanbevelingen ten aanzien van deze 

‘restcategorie’:   

 De hoofdverdachte van het onderzoek is een prominent figuur. Een gerespecteerd 

persoon binnen een bepaalde etnische gemeenschap en binnen de horeca. Daarnaast heeft 

de hoofdverdachte deelgenomen aan een adviesraad van de overheid van zijn land van 
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herkomst. Gezien diens statuur valt het niet uit te sluiten dat de pers melding maakt van 

eventuele doorzoekingen en arrestaties. Zowel op regionaal als op landelijk niveau. 

Voorafgaand aan doorzoekingen dient er daarom een persstrategie te worden 

geformuleerd. 

 De verdachten spreken een dialect uit het land van herkomst. In Nederland zijn 

vermoedelijk weinig tolken die dit dialect spreken. Uit de risicodiagnose bleek dat de 

tolken, die het dialect machtig zijn, eerder werkzaam zijn geweest voor de 

hoofdverdachte. De tolken kunnen dus beïnvloedbaar zijn. Hier dient in de 

verhoorsituatie rekening mee worden gehouden. 

 Vanuit het scenario dat op enig moment zicht wordt verkregen op een geldstroom naar 

het land van herkomst, leidt dit tot de behoefte aan informatie-uitwisseling met de 

autoriteiten uit het land van herkomst. Aangezien er geen rechtshulpverdrag ligt met het 

land van herkomst, leidt dit vermoedelijk tot problemen met het verkrijgen van relevante 

informatie. Er dient te worden nagedacht over mogelijke manieren om informatie over de 

geldstromen te verkrijgen. 

 

4.5 Evaluatie 

 

De risicomanagementsessie is afgesloten met een korte schriftelijke evaluatie. De uitkomsten 

van de evaluatie vormen input voor een analyse van de toepassing van de RDM (zie H.6). De 

projectleden hebben zeven statements gescoord op een schaal van 1-5. Hierbij was de score 1 

klein/laag/slecht en de score 5 groot/hoog/goed. Bij één evaluatie waren de laatste twee 

vragen niet ingevuld. Daarom is bij deze vragen het aantal respondenten 6 in plaats van 7. 

Een compleet overzicht van de scores in histogrammen is toegevoegd als bijlage 7.  
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Tabel 3 Scores evaluatie casestudy 1 

Nr. Evaluatie parameter N Mean Sd. 

1 De meerwaarde van de Risico Diagnose Methode bij 
het identificeren van risico’s in het project 

7 4,29 0,49 

2 De bijdrage van de Risico Diagnose Methode aan het 
besluitvormingsproces over de risico’s in het project. 

7 3,57 0,79 

3 Het nut van de Risico Diagnose Methode voor 
complexe opsporingsonderzoeken / strafzaken 

7 4,43 0,79 

4 De waarde van de Risico referentielijst 7 3,86 1,07 

5 De wijze waarop de potentiële risico’s zijn vertaald 
in risicostatements (in de risicovragenlijst) 

7 2,71 1,11 

6 De effectiviteit / meerwaarde van de 
risicomanagementsessie 

6 4,17 0,75 

7 De bijdrage van de risk facilitator gedurende het 
gehele proces 

6 4,67 0,52 

 

Naast het scoren op de bovenstaande parameters, bood het evaluatieformulier ook ruimte 

voor aanvullende opmerkingen. Zo werd er nog expliciet gevraagd of de RDM zou worden 

aanbevolen bij andere opsporingsonderzoeken/strafzaken. Deze vraag is door alle 

betrokkenen met “ja” beantwoord. Argumenten waren veelal dat de toepassing van de RDM 

dwong tot nadenken over de risico’s, dat het katalyserend werkt ten opzichte van bestaande 

pijnpunten en dat het een impuls heeft gegeven aan het nadenken over risico’s. De toepassing 

van RDM op deze casus lijkt daarmee een succesverhaal. Er zijn echter ook nog aanvullende 

kanttekeningen gemaakt. Deze gaan vooral over de risicostatements in de vragenlijst. Deze 

waren onvoldoende duidelijk en op meerdere manieren te interpreteren. Dit komt ook terug 

in de lage score van 2.71 op de vijfpuntsschaal. 
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5. Casestudy 2: beleggingsfraude  
 

De tweede casestudy heeft plaatsgevonden van begin mei tot en met eind juni 2011. 

Gedurende deze periode zijn alle stappen van de RDM doorlopen. Het project bevond zich 

nog in de opsporingsfase. Wel was het project al negen maanden onderweg. Net als in de 

eerste casestudy is alles op een zodanige wijze opgeschreven dat niet valt ter herleiden om 

welke complexe strafzaak en verdachten het gaat. Het projectteam was qua omvang groter 

dan in de eerste gevalstudie. Zo zaten er in dit projectteam 3 officieren van justitie, waarvan 

2 van het FP en 1 van het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM). Het BOOM is binnen 

het OM verantwoordelijk voor het ontnemen van crimineel vermogen. Daarnaast bestond het 

projectteam uit 3 parketsecretarissen, een vermogenstraceerder, een projectleider van de 

FIOD, een aantal fiscaal rechercheurs en een EDP-auditor. In totaal zijn 12 interviews 

gehouden: 4 bij het OM en 8 bij de FIOD. Vanwege actuele ontwikkelingen heeft er tijdens 

de RDM een extra bijeenkomst plaatsgevonden om risico’s met betrekking tot berichtgeving 

in de media te identificeren. Deze bijeenkomst vond plaats in de fase dat de individuele 

interviews werden afgenomen. De risk facilitator is bij deze bijeenkomst aanwezig geweest 

en heeft de geïdentificeerde risico’s en ontworpen beheersmaatregelen meegenomen in de 

uitkomsten van deze casestudy.  

 

5.1 Beschrijving casus 
 

Op basis van informatie uit een afgesloten opsporingsonderzoek komt de FIOD een 

verdachte op het spoor die op grote schaal mensen geld laat inleggen voor investeringen in 

beleggingsobjecten. De mensen die geld inleggen wordt een gegarandeerde (deels 

maandelijkse) uitkering toegezegd. De verdenking is dat deze uitkering wordt betaald met het 

geld dat nieuwe beleggers inleggen. Dit wordt “ponzifraude” genoemd en is strafbaar, 

aangezien beleggers uiteindelijk worden opgelicht. Het gaat om vele tientallen miljoenen. De 

ponzifraude wordt uitgevoerd door een netwerk van verschillende personen. Zij bedienen 

zich daarbij van verschillende rechtspersonen en ingewikkelde financiële constructies. Het 

netwerk is actief op verschillende continenten. De verdachten bezitten rechtspersonen en 
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vastgoed in het buitenland. De strafzaak richt zich op het bewijzen van het vermoeden tot 

oplichting, het afpakken van het crimineel verdiende vermogen en het afgeven van een 

maatschappelijk signaal dat deze serieuze vormen van fraude niet wordt getolereerd.     

 

5.2 Geïdentificeerde risico’s 
 

Met behulp van de interviews zijn verschillende risico’s geïdentificeerd. De risico’s zijn 

geordend aan de hand van de tien risicocategorieën.  

Intern gegenereerde risico’s 

Organisatorisch risico 

Er zijn verschillende organisatorische risico’s naar voren gekomen. Het betrof onder meer de 

kwetsbaarheid van de ICT-systemen, het mogelijke vertrek van personen op sleutelposities, 

beschikbare tijd voor de officieren van justitie, de planning met betrekking tot het opleveren 

van het einddossier en de afstemming met actoren uit de projectomgeving. In de volgende 

paragraaf worden deze risico’s in onderling verband besproken. Daarom wordt er hier niet 

verder op ingegaan. Naast de genoemde risico’s is er nog een aantal gesignaleerd. Zo is er het 

risico van gebrekkige onderlinge communicatie. Het is een groot project met medewerkers 

uit drie organisaties. Het risico bij een omvangrijk project is dat projectdoelen niet worden 

gerealiseerd doordat activiteiten onvoldoende op elkaar worden afgestemd of dat informatie 

onvoldoende met elkaar wordt gedeeld. Mede door incidenten op dit vlak in de opstartfase 

had het projectteam al geïnvesteerd in het opzetten van een duidelijke communicatiestructuur 

door verschillende overleggen in het leven te roepen. Zo hadden de rechercheurs van de 

FIOD een dagelijkse briefing en kwam de projectleiding van de FIOD en het OM eenmaal in 

de twee weken bijeen. Daarnaast is een parketsecretaris verantwoordelijk gemaakt voor het 

bijhouden van een actueel overzicht van gerealiseerde en nog uit te voeren activiteiten. Het is 

een nieuwe ontwikkeling dat er integraal overzicht wordt bijgehouden van zowel de 

activiteiten van de FIOD als het OM.   
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Personele risico’s 

Er is een aantal personele risico’s geïdentificeerd. Het project richt zich op ingewikkelde 

beleggingsfraude waarbij gebruik wordt gemaakt van financiële constructies. Om hier zicht 

op te krijgen is expertise nodig in zowel de opsporings- als vervolgingsfase. Enkele 

medewerkers, zowel aan de zijde van het OM als van de FIOD, gaven aan twijfels te hebben 

of deze actuariële expertise voldoende aanwezig is in het projectteam. Een ander 

waargenomen risico is dat een van de projectleden niet beschikte over het certificaat van 

Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA). Deze medewerker was daardoor niet bevoegd tot 

het verrichten van opsporingshandelingen en mocht geen proces-verbaal opmaken. Zou hij 

dit wel doen, leidt dit tot een mogelijke niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM. De 

medewerker verricht daarom alleen ondersteunende werkzaamheden en staat bovendien 

ingepland voor de eerstvolgende BOA-cursus. Een laatste risico in deze categorie is het 

gebrek aan vertrouwen tussen de drie betrokken organisaties. Een van de projectleden gaf aan 

dat in het verleden verschillende incidenten hebben plaatsgevonden die het vertrouwen 

tussen de FIOD, FP en het BOOM hebben beschadigd. Hoewel dit risico niet specifiek aan 

dit project is toe te schrijven, heeft het wel invloed. Dit bleek tijdens een van de 

projectvergaderingen. Een van de projectleden sprak uit dat zijn organisatie nu “alweer te 

kakken werd gezet”. Dit incident is overigens wel naderhand uitgesproken. 

 

Strafvorderlijke risico’s  

De strafvorderlijke risico’s die zijn geïdentificeerd liggen op het vlak van de aanwezigheid 

van verslagen van geheimhoudersgesprekken in het dossier en het hebben van tunnelvisie. 

Uit de interviews bleek dat er aan de hand van een protocol wordt gewerkt om de 

geheimhouders uit de informatiestromen te filteren. Deze filtering vindt plaats voordat het 

projectteam de informatie kan gebruiken om doorheen te rechercheren. Het protocol is echter 

zo rigide dat ongewenste afwijking kan plaatsvinden. Een van de projectleden maakte hierbij 

de vergelijking met informatiebeveiliging. Op het moment dat er twintig verschillende 

wachtwoorden nodig zijn om in de systemen te komen, is de kans groot dat een lijstje met 

wachtwoorden is te vinden in de bovenste la. Eenzelfde mechanisme kan optreden bij het 

“geheimhoudersprotocol”, waardoor het OM een vervolgingsrisico kan lopen en zelfs tot 

niet-ontvankelijkheid kan leiden. Het hebben van tunnelvisie is ook als risico uit de 

interviews naar voren gekomen. Vanaf de start heeft het projectteam zich gericht op het 

verkrijgen van zicht op gehanteerde werkwijze bij de beleggingen. De mogelijkheid dat er 

bijvoorbeeld sprake was van mismanagement kwam alleen aan bod bij de vraag of de 
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hoofdrolspelers wisten van de ondeugdelijkheid van de constructie. Gaandeweg is wel 

gekeken op welke wijze er tegenspraak (laten horen van een ander geluid) kon worden 

georganiseerd. Door de omvang van het onderzoek is een extra officier van justitie aan het 

project is toegevoegd. Er is voor gekozen om hem binnen het projectteam in te zetten voor 

tegenspraak. Extern verzorgt de kwaliteitsofficier tegenspraak. Ondanks dat er in het project 

al maatregelen zijn genomen tegen de vorming van tunnelvisie, blijft waakzaamheid geboden 

en is continue aandacht voor andere scenario’s van belang. 

 

Extern gegenereerde risico’s 

Er zijn verschillende extern gegenereerde risico’s geïdentificeerd. De interviews hebben geen 

risico’s op het vlak van de advocatuur, de rechters en complexe of veranderende wetgeving 

opgeleverd. Voor risico’s op het terrein van de advocatuur en de rechters geldt dat deze meer 

spelen in de vervolgingsfase en dus mogelijk later in he project aan bod komen. Voor de 

wetgeving geldt dat gebruik wordt gemaakt van een vaker toegepast juridisch kader. Het gaat 

om oplichting, valsheid in geschrifte en het lidmaatschap aan een criminele organisatie. Met 

betrekking tot het toepassen van dit kader zijn geen risico’s geïdentificeerd. De overige 

risicocategorieën worden hieronder besproken.   

 

Risico’s m.b.t. de aard, gedrag en houding van de verdachte(n) 

Er is een aantal risico’s met betrekking tot de verdachten. Als eerste is er het risico dat 

informatie bij een van de hoofdverdachte terechtkomt via zijn netwerk. Het is bij het 

projectteam bekend dat zich binnen zijn netwerk personen bevinden die mogelijk toegang 

hebben tot opsporingsinformatie. Ook hebben de verdachten kennis van de werkwijze van 

opsporingsdiensten. Dit geldt in het bijzonder voor twee van de verdachten. Zij hebben deze 

kennis door de werkzaamheden die zij deels in het verleden en deels nog in het heden hebben 

verricht. Een ander risico heeft te maken met het verblijf in het buitenland. Een aantal 

verdachten verblijft langdurig in het buitenland. Daar komt bij dat ze veel tussen 

verschillende bestemmingen reizen. Het is daardoor lastig om gericht informatie in te 

winnen. Het afluisteren van telefoons is bijvoorbeeld heel lastig. 
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Risico’s m.b.t. politieke en/of maatschappelijke druk 

Er zijn veel burgers die geld hebben ingelegd en slachtoffer zijn van de mogelijk frauduleuze 

handelingen van de verdachten. De positie van het slachtoffer staat momenteel erg in de 

belangstelling van de politiek. Op het moment dat het projectteam onvoldoende aandacht 

heeft voor de slachtoffers, leidt dit tot imagorisico’s. Zo zouden slachtoffers actief de media 

kunnen opzoeken of contact leggen met Kamerleden.      

 

Risico’s m.b.t. media  

Het project is zeer mediagevoelig. Zoals eerder aangegeven is bij de start van het RDM-

traject besloten om hierover een aparte bijeenkomst te beleggen. In deze bijeenkomst zijn de 

risico’s met betrekking tot de media geïdentificeerd en daaropvolgend direct 

beheersmaatregelen geformuleerd. Er zijn twee risicogebeurtenissen geïdentificeerd:  

 Er is berichtgeving in de media over de onderzochte strafbare feiten of verdachten zonder 

dat er een link wordt gelegd met de activiteiten van de FIOD en het OM.  

 Er is berichtgeving in de media waarin deze link met activiteiten van de FIOD en het OM 

wel wordt gelegd.  

In de volgende paragraaf wordt uitgebreid op deze risicocategorie ingegaan.  

 

Risico’s m.b.t. internationale samenwerking  

Het project kent een grote internationale component. Er zijn veel internationale 

rechtshulpverzoeken (rhv-en) naar verschillende landen verstuurd. Het gaat daarbij enerzijds 

om rhv-en die zijn gericht op het verkrijgen van strafrechtelijk bewijs en anderzijds om rhv-

en waarbij gevraagd wordt om beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de 

verdachten. Dit laatste is nodig om in een later stadium het crimineel verdiende vermogen te 

ontnemen. Uit de interviews komen op dit vlak twee risico’s naar voren. Allereerst is het 

risico aanwezig dat de bevraagde landen onvoldoende of geen medewerking verlenen bij de 

uitvoering van de rhv-en. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Ten 

aanzien van dit project is er bijvoorbeeld een strafzaak in een ander land aan de gang. Deze 

strafzaak richt zich niet tegen dezelfde verdachten, maar heeft wel een sterke connectie. 

Daardoor bestaat het risico dat er tegenstijdige belangen zijn tussen beide strafzaken, 

waardoor informatie niet wordt verstrekt. Een ander risico is dat een gebrekkige 

voortgangscontrole plaatsvindt op de rhv-en. In de beginfase is de coördinatie op de rhv-en 

niet goed verlopen, waardoor een aantal van de verzoeken bij een projectmedewerker op het 
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bureau is blijven liggen. Door deze ervaringen zijn al wel maatregelen genomen en is het 

risico nog maar beperkt aanwezig.   

 

5.3 Diagnose 
 

Na het afnemen van de interviews zijn de uitkomsten vertaald in een lijst met 

risicostatements. De projectleden hebben alle statements gescoord op de mate van 

waarschijnlijkheid, beïnvloedbaarheid en belang voor het projectsucces. Op basis van de 

uitkomsten van deze vragenlijsten is een risicotopografie opgesteld. Er is inzicht verkregen in 

de fatale, grote, middelmatige en lage risico’s van het project. Net als in de eerste casus, zat 

er een grote spreiding in de scores op de risicostatements. In de risicomanagement-

bijeenkomst is daardoor nog uitgebreid stilgestaan bij het evalueren van de geïdentificeerde 

risico’s. Op basis van de scores van de risicostatements en de behandeling tijdens de 

risicomanagementsessie zijn twee clusters van risico’s aan te wijzen. Ten eerste zijn er 

verschillende onzekerheden die invloed hebben op de planning binnen het project. Ten 

tweede zijn er verschillende risico’s rond berichtgeving in de media benoemd. Beide worden 

hieronder verder uitgewerkt.   

 

Planning 

De opsporingsfase eindigt met het inleveren van een einddossier door de FIOD. Het 

projectteam heeft een ambitieuze planning voor de afronding van het einddossier opgesteld. 

Tijdens de interviews zijn er verschillende risico’s benoemd die te relateren zijn aan de 

planning. 

 

 Vertraging door internationale rechtshulpverzoeken (rhv-en). Het project kent 

internationale rechtshulpverzoeken naar veel verschillende landen. Bij het opstellen van 

een einddossier is het projectteam afhankelijk van de verwerking van deze rhv-en. Een 

enkel rhv heeft betrekking op het verkrijgen van cruciaal bewijs. Het gaat dan onder meer 

om e-mailaccounts waar vermoedelijk relevante informatie in staat. Het merendeel van de 

rhv-en gaat over de beslaglegging op vermogensbestanddelen, zoals vastgoed. Dit is 

nodig om in een later stadium crimineel verkregen geld te kunnen ontnemen. Het 
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projectteam is afhankelijk van de medewerking van veel landen. Het projectteam heeft dit 

belang in een vroeg stadium ingezien en een internationale bijeenkomst met alle 

betrokken landen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is de strafzaak en het belang 

geschetst. De verschillende landen hebben hun medewerking toegezegd. Ondanks deze 

toezeggingen, blijft het projectteam afhankelijk en hebben de rhv-en een mogelijk 

vertragende werking op het einddossier.       

 Vertraging door projectomgeving. Het projectteam heeft bij sommige besluiten of 

activiteiten toestemming of ondersteuning nodig van actoren uit de betrokken 

organisaties. Dit geldt bijvoorbeeld bij de inzet van specifieke opsporingsmethoden. De 

officier van justitie dient hiervoor overleg te plegen met een kwaliteitsofficier van 

justitie, de recherche officier van justitie en de hoofdofficier. Op het moment dat actoren 

van opvatting verschillen en discussies te lang doorlopen, levert dit mogelijke vertraging 

op.  

 Vertraging door zomerperiode. In de zomerperiode is een groot gedeelte van het 

projectteam afwezig door vakantie. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat andere 

projecten een beroep doen op de aanwezige medewerkers. Bijvoorbeeld als er 

huiszoekingen in een ander project verricht dienen te worden.  

 Vertraging door ICT-problemen. Het project heeft te maken met grote hoeveelheden 

informatie die verwerkt dienen te worden. Het gaat daarbij om allerlei soorten 

informatiebestanden: e-mails, word-bestanden, pdf-bestanden, et cetera. De ICT-

systemen hebben problemen om deze grote hoeveelheden informatie te verwerken. 

Grootste problemen zijn dat de systemen vaak vastlopen en sommige bewerkingen wel 

een week duren.  

 Vertraging door beschikbare tijd officieren van justitie. De betrokken officieren van 

justitie hebben naast deze strafzaak nog vele andere zaken waar ze verantwoordelijk voor 

zijn. Het komt daardoor voor dat ze onvoldoende aandacht kunnen besteden door 

ontwikkelingen in andere strafzaken. Aangezien alleen de officier van justitie in sommige 

gevallen het besluit mag nemen, blijft het liggen en treedt vertraging op. Dit geldt voor 

zowel de officieren van justitie van het FP als het BOOM.  

 Versnelling door mediaberichtgeving. Een laatste factor die van invloed is op de planning 

is berichtgeving in de media. Een bericht in de media kan leiden tot verhoging van de 

druk op het projectteam en tot versneld ingrijpen leiden. Op de risico’s met betrekking tot 

de media wordt afzonderlijk ingegaan.  
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Figuur 9: Invloeden op planning 

Media 

Het project is gevoelig voor aandacht van de media. Dit is al eerder aangegeven. Er zijn twee 

risicogebeurtenissen met verschillende oorzaken en effecten. Hieronder worden beiden 

beschreven.  

 Er wordt in de berichtgeving geen link gelegd met activiteiten van de FIOD en het OM.  

In de media wordt bericht over activiteiten van de verdachten, zonder dat daarbij een 

directe link wordt gelegd met opsporingsactiviteiten van het projectteam. De 

berichtgeving kan zowel de oorzaak als het gevolg zijn van mediapublicaties in het 

buitenland, Kamervragen of gedreven onderzoeksjournalisten die de fraude aan de 

oppervlakte wil brengen. Een nadelig effect van dergelijke berichtgeving is dat de 

(heimelijke) activiteiten van het projectteam toch bekend raken. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen gebeuren bij onhandige beantwoording van Kamervragen, waarbij uit de 

antwoorden blijkt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Een ander nadelig effect is 

dat verdachten hun criminele vermogen versneld elders gaan onderbrengen, waardoor het 

voor opsporingsinstanties lastiger wordt hier beslag op te leggen.       

 Er wordt in de berichtgeving wel een link gelegd met activiteiten van de FIOD en het 

OM. Artikelen in de media waarin wordt gewezen op justitiële actie door de FIOD en het 

OM kunnen leiden tot negatieve effecten ten aanzien van het realiseren van 

projectdoelen. Het meest schadelijk is dat vanwege opgebouwde politiek-bestuurlijke 
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druk het moment van ingrijpen (doorzoekingen, verhoren) naar voren wordt gehaald. Dit 

zou de bewijspositie in gevaar kunnen brengen (m.n. als de verdachten niet in Nederland 

zijn), alsmede dat vermogen door de verdachten elders wordt ondergebracht. Dit laatste 

brengt ernstige schade toe aan de doelstelling om crimineel verdiend vermogen bij de 

verdachten te ontnemen. 

 

Figuur 10: Mogelijke effecten van berichtgeving in de media 

 

5.4 Maatregelen 
 

De risicomanagementsessie is gehouden op basis van de uitkomsten uit de interviews en de 

vragenlijst. Tijdens de sessie is gesproken over het nemen van beheersmaatregelen tegen de 

grootste risico’s. De uitkomsten van de risicomanagementsessie zijn vertaald in een “risk 

management rapportage”. In deze rapportage is concreet gemaakt welke maatregelen voor de 

geïdentificeerde risico’s worden genomen, wie hiervoor aan de lat staat en op welk moment 

en binnen welke termijn. Hieronder volgt een korte weergave van de beheersmaatregelen die 

tijdens de sessie zijn benoemd.   
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Planning 

De verschillende risico’s ten aanzien van de planning zijn tijdens de risicomanagementsessie 

in onderling verband besproken. Er zijn verschillende beheersmaatregelen geformuleerd die 

er toe dienen bij te dragen dat de opgestelde planning van het project intact kan blijven. 

Daarbij gaat het om de volgende beheersmaatregelen:   

 De problemen met de ICT-systemen worden aangepakt. Deze systemen zijn momenteel 

niet stabiel genoeg om informatie tijdig te verwerken. Met ICT-ers en leidinggevenden 

van de FIOD wordt gezocht naar mogelijkheden om de stabiliteit van de systemen te 

vergroten.     

 De betrokken officieren van justitie zorgen dat ze in aanloop naar en tijdens de actieweek 

(met arrestaties en huiszoekingen) voldoende tijd in de agenda reserveren. Daarnaast 

maken ze afspraken met hun leidinggevende om in de vervolgingsfase vrijgemaakt te 

worden voor deze strafzaak. In de vervolgingsfase komen veel activiteiten bij het OM te 

liggen en is de exclusieve aandacht voor dit project bij de officier een noodzakelijke 

randvoorwaarde.   

 Er wordt continue voortgangscontrole uitgeoefend op de verwerking van de 

internationale rechtshulpverzoeken. Er is door het projectteam al een onderscheid 

aangebracht tussen de informatie die nodig is voor de bewijsvoering en de informatie 

waarvan het wenselijk is dat deze tijdig binnen is. Daardoor is inzichtelijk welke 

resultaten van internationale rechtshulpverzoeken in elk geval binnen dienen te zijn.  

 

Berichtgeving in de media 

De effecten van berichtgeving in de media zijn mogelijke schadelijk voor de realisatie van 

projectsucces. Het projectteam heeft daarom beheersmaatregelen geformuleerd die zowel 

gericht zijn op het wegnemen van de oorzaak als het verminderen of wegnemen van het 

effect. Te denken is aan de volgende beheersmaatregelen: 

 Verkennen van de mogelijkheid tot het in vertrouwen nemen van journalisten die veel 

over de verdachten publiceren. Het is als mogelijke beheersmaatregel geformuleerd, maar 

tegelijkertijd bestaat het besef bij het projectteam dat het een ingrijpende is. Ten eerste 

wordt het bestaan van de strafzaak bekend bij een journalist. Het projectteam heeft 

vervolgens niet de volledige controle over de beslissingen die de journalist op basis van 

deze informatie maakt. Ten tweede heeft de media een eigen verantwoordelijkheid in het 

naar buiten brengen van misstanden. Door vooraf afspraken met een journalist te maken, 
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beknot je deze verantwoordelijkheid. Het is dus balanceren tussen verschillende 

belangen. 

 Het voorbereiden van persverklaringen. De FIOD en het OM zijn daardoor in staat om 

direct en weloverwogen te reageren op eventuele nieuwe berichtgeving in de media.  

 Het bijpraten van de strategische managementlaag over de strategie en stand van zaken 

van het project. Deze beheersmaatregel is vooral geformuleerd vanuit de gedachte dat het 

strategische management als eerste binnen de organisatie politieke-bestuurlijke druk voelt 

na berichtgeving in de media. Om niet direct te zwichten voor deze druk, is het voor het 

projectteam van belang om het strategische management mee te nemen in de afwegingen 

die binnen het projectteam zijn gemaakt. 

 Het opstellen van een draaiboek voor het geval dat er versneld ingegrepen dient te 

worden. Mocht de politiek-bestuurlijke druk te groot worden, dan is het mogelijk dat de 

opdracht van hogerhand komt om in te grijpen. Dit dient vervolgens binnen korte periode 

te worden georganiseerd. De beheersmaatregel om hier vooraf al een kort draaiboek voor 

te hebben, zorgt dat de kans op fouten bij het organiseren van versneld ingrijpen kleiner 

wordt.  

 

5.5 Evaluatie 
 

De risicomanagementsessie is ook in deze tweede casestudy afgesloten met een korte 

schriftelijke evaluatie. De resultaten van deze evaluatie zijn input voor de analyse van de 

toepasbaarheid van de RDM binnen het FP (zie H.6). De projectleden hebben zeven 

statements gescoord op een schaal van 1-5. Hierbij was de score 1 klein/laag/slecht en de 

score 5 groot/hoog/goed. In totaal hebben 12 personen aan de risicomanagementsessie 

deelgenomen. Op de derde vraag heeft een van de deelnemers geen score aangebracht. Een 

compleet overzicht van de scores in histogrammen is toegevoegd als bijlage 7. 
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Tabel 4: scores evaluatie casestudy 2 

Nr. Evaluatie parameter N Mean Sd. 

1 De meerwaarde van de Risico Diagnose Methode bij 

het identificeren van risico’s in het project 

12 4 0,43 

2 De bijdrage van de Risico Diagnose Methode aan het 

besluitvormingsproces over de risico’s in het project. 

12 3,75 0,62 

3 Het nut van de Risico Diagnose Methode voor 

complexe opsporingsonderzoeken / strafzaken 

11 4,18 0,40 

4 De waarde van de Risico referentielijst 12 3,5 0,67 

5 De wijze waarop de potentiële risico’s zijn vertaald 

in risicostatements (in de risicovragenlijst) 

12 3,58 0,51 

6 De effectiviteit / meerwaarde van de 

risicomanagementsessie 

12 3,92 0,79 

7 De bijdrage van de risk facilitator gedurende het 

gehele proces 

12 3,75 0,75 

 

Op grond van deze scores kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de projectdeelnemers 

het RDM-traject als meerwaarde zien. Naast de hierboven genoemde scores hebben de 

deelnemers ook aanvullende opmerkingen gemaakt. Een aantal opmerkingen had vooral 

betrekking op het moment waarop de RDM is ingezet. Daar waar de toepassing nu 

halverwege heeft plaatsgevonden, wordt aanbevolen vooral in het beginstadium een goede 

risicodiagnose toe te passen. Een deelnemer gaf aan dat het wel een goede thermometer was 

en duidelijk maakte wat de stand van zaken van het onderzoek was. Een kritische noot van 

een van de deelnemers was dat hij meer had verwacht van de afronding. Helaas vermeldt het 

evaluatieformulier niet wat dit dan zou moeten zijn. Evenwel doet hij de aanbeveling om de 

RDM toe te passen bij andere complexe strafzaken.     
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6. Analyse  
 

In de vorige hoofdstukken zijn de uitkomsten van toepassing van de RDM in 2 casestudies 

weergegeven. Door een analyse uit te voeren van de genomen stappen in de RDM wordt een 

antwoord gezocht op de vraag of de RDM toepasbaar is in complexe strafzaken van het FP. 

Tevens levert de analyse verbeterpunten en verdere handvatten op voor toepassing binnen het 

FP.  

 

6.1 Toepasbaarheid Risico Diagnose Methode in complexe strafzaken 

 

De RDM is oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in innovatieprojecten bij Philips en 

later ook toegepast bij Unilever. In dit onderzoek is er een vertaling gemaakt naar complexe 

strafzaken binnen het FP en vervolgens toegepast op 2 complexe strafzaken. De uitkomsten 

van deze toepassing zijn weergegeven in de vorige hoofdstukken. Op basis van de opgedane 

ervaring in de 2 casestudies wordt een uitspraak gedaan over de toepasbaarheid van de RDM 

in complexe strafzaken van het FP.  

 

Resultaten casestudies 

Toepassing van de RDM heeft in de 2 casestudies 76 geïdentificeerde risico’s opgeleverd 

(zie tabel 6 bijlage 5). Met behulp van de risicostatements en de risicomanagementsessie is 

de mate van waarschijnlijk, beïnvloedbaarheid en belang voor het projectsucces van deze 

risico’s ingeschat. Op basis deze inschatting zijn vervolgens beheersmaatregelen 

geformuleerd in een risicomanagement plan. Deze beheersmaatregelen zijn voorzien van 

verantwoordelijken voor de uitvoering en bijbehorende deadlines.  

Met het toepassen van de RDM is in beide complexe strafzaken op een meer proactieve en 

integrale aan risicodiagnose en –beheersing gedaan. De projectteams in deze twee complexe 

strafzaken hebben onder begeleiding van de risk facilitator verschillende risicogebeurtenissen 

in kaart gebracht en bijbehorende beheersmaatregelen geformuleerd. Het ging hier dus niet 

om incidenten die reeds hadden plaatsgevonden. Het projectteam is daardoor proactief in 

haar optreden in plaats van reactief. Daarnaast ging het om verschillende categorieën risico’s, 
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waaronder organisatorische risico’s, strafvorderlijke risico’s en risico’s met betrekking tot 

verdachten. De RDM heeft daarmee tot een integraal overzicht van risico’s geleid. Een 

verdere analyse van de verschillende geïdentificeerde risico’s is te vinden in 6.3.  

 

Generaliseerbaarheid 

De RDM heeft in de 2 casestudies tot een meer proactieve en integrale wijze van 

risicodiagnose en -beheersing geleid. Op basis van de volgende argumenten wordt 

geconcludeerd dat toepassing van de RDM ook in andere complexe strafzaken bij het FP tot 

een meer proactieve en integrale wijze van risicodiagnose en -beheersing leidt: 

 

 De inrichting van het opsporings- en vervolgingsproces (zie figuur 6) en de 

kwaliteitseisen ten aanzien van de verschillende producten, zoals het projectplan en het 

opsporingsdossier, zijn gestandaardiseerd en identiek voor iedere complexe strafzaak 

binnen het FP. De 2 onderzochte complexe strafzaken zijn volgens dit proces uitgevoerd.  

 De RDM is een generieke methode van risicodiagnose en -beheersing. De inhoud van de 

complexe strafzaak is daarom niet relevant voor de toepassing en werking van de RDM. 

Toepassing leidt, onafhankelijk van de inhoud van de complexe strafzaak, tot een meer 

proactieve en integrale wijze van risicodiagnose en –beheersing. Het type risico’s dat 

door toepassing van de RDM naar voren komt, verschilt wel per complexe strafzaak. De 

risico’s die in deze 2 casestudies zijn geïdentificeerd en waarvoor beheersmaatregelen 

zijn geformuleerd, zijn andere dan wanneer een complexe strafzaak op het vlak van 

milieucriminaliteit zou zijn behandeld. 

 De toepasbaarheid van de RDM in complexe strafzaken neemt af op het moment dat de 

RDM wordt begeleid door een risk facilitator die niet beschikt over de benodigde 

vaardigheden en geen opleiding in het toepassen van de RDM heeft gehad. Effecten van 

begeleiding door een onbekwame risk facilitator zijn onder meer dat tijdens de 

risicomanagementsessie gevoelige risico’s niet bespreekbaar worden gemaakt of dat er 

interventies worden gepleegd die leiden tot negatieve gevolgen, zoals een verslechtering 

van de onderlinge relaties. In 6.5 wordt verder ingegaan op de rol van de risk facilitator, 

de benodigde vaardigheden en de noodzaak tot opleiding en training. 

 

Naast deze conclusie ten aanzien van de generaliseerbaarheid is op basis van de 2 casestudies 

een aantal verbeterpunten te benoemen.  
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Verbeterpunten 

Een eerste indicatie waar verbeterpunten zitten in de toepassing van de RDM volgt uit het 

overzicht van de totaalscores van de evaluatie onder de deelnemers. Dit overzicht biedt 

aanknopingspunten, maar heeft als beperking dat het slechts gaat om twee complexe 

strafzaken. Een aantal evaluatie parameters wordt lager gewaardeerd. Dit geldt voor de 

bijdrage van de RDM aan het besluitvormingstraject, de waarde van de risicoreferentielijst en 

de wijze waarop de risico’s zijn vertaald in risicostatements. Op deze evaluatie parameters 

wordt in de komende paragrafen ingegaan. Gezien het belang van de rol van de risk 

facilitator komt deze eveneens aan bod.    

Tabel 5: Totaalscores evaluatie 

Nr. Evaluatie parameter N Mean Sd. 

1 De meerwaarde van de Risico Diagnose Methode bij 

het identificeren van risico’s in het project 

19   4,11 0,46 

2 De bijdrage van de Risico Diagnose Methode aan het 

besluitvormingsproces over de risico’s in het project. 

19  3,68 0,67 

3 Het nut van de Risico Diagnose Methode voor 

complexe opsporingsonderzoeken / strafzaken 

18 4,28  0,57 

4 De waarde van de Risico referentielijst 19 3,63 0,83 

5 De wijze waarop de potentiële risico’s zijn vertaald 

in risicostatements (in de risicovragenlijst 

19 3,26 0,87 

6 De effectiviteit / meerwaarde van de 

risicomanagementsessie 

18 4,00  0,77 

7 De bijdrage van de risk facilitator gedurende het 

gehele proces 

18 4,06 0,80 
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6.2 Analyse van de meerwaarde voor het besluitvormingsproces  

 

De meerwaarde van de RDM voor het besluitvormingsproces is een van de evaluatie 

parameters die minder goed is gewaardeerd door de deelnemers aan de RDM. Een mogelijke 

verklaring is dat definitieve besluitvorming over de beheersmaatregelen tegen de 

geïdentificeerde risico’s pas na de risicomanagementsessie plaatsvindt. Op basis van de 

risicomanagementsessie wordt een risicomanagement rapportage opgesteld. In deze 

rapportage worden de geformuleerde beheersmaatregelen geconcretiseerd en worden er 

tijdstippen en verantwoordelijken aan gekoppeld.  

Het is mogelijk de meerwaarde van de RDM voor het besluitvormingsproces te vergroten. 

Een aantal zaken is daarvoor van belang: 

 de relatie tot het strategisch management van de deelnemende organisaties; 

 het tijdstip van de executie van de RDM; 

 de tijdsduur van de RDM. 

 

Relatie tot het strategisch management 

Het strategische management van de aan het project deelnemende organisaties heeft in veel 

gevallen een rol bij de besluitvorming over de wijze waarop met risico’s wordt omgegaan. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanpassen van de planning of het beschikbaar maken van 

extra capaciteit. Dit zijn doorgaans besluiten die worden genomen in specifieke overleggen. 

Ook bij het treffen van maatregelen tegen risico’s met betrekking tot de media (zoals 

imagoschade) of de inzet van gevoelige opsporingsmiddelen (bijvoorbeeld infiltratie) is 

afstemming met of goedkeuring door het strategisch management nodig. Het projectteam kan 

in deze gevallen pas overgaan tot beheersing van risico’s als zij het strategische management 

mee krijgt in de overwegingen om een beheersmaatregel wel of niet toe te passen. Om het 

strategisch management mee te krijgen, is kennis van en inzicht in de RDM nodig. Draagvlak 

ontstaat op het moment dat het strategisch management weet wanneer de RDM wordt 

toegepast, wat de producten zijn en welke meerwaarde deze opleveren. Het is daarom van 

belang hier duidelijk over te communiceren. Ook helpt het als de RDM op vaste momenten 

in het opsporings- en vervolgingsproces wordt uitgevoerd.   
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Executie Risico Diagnose Methode 

De RDM is toegepast in twee complexe strafzaken. Beide complexe strafzaken verkeerden 

nog in de opsporingsfase, maar waren wel enige maanden aan de gang. In de eerste casestudy 

was sprake van een go/no go beslissing. De vraag of er werd doorgegaan me het project lag 

op tafel. De RDM heeft een rol gespeeld in de voorbereiding van de besluitvorming over het 

wel of niet continueren van het project. In de tweede casestudy werd door verschillende 

projectleden aangegeven dat de effectiviteit van de RDM bij de start van het project groter 

zou zijn geweest. De RDM is in dit geval meer een review geweest. Ook dit levert 

meerwaarde op. De risico’s zijn gecategoriseerd en er is een duidelijke structuur aangebracht. 

Volgens de officier van justitie zijn er geen nieuwe risico’s aan het licht gekomen. De RDM 

heeft echter wel meerwaarde opgeleverd door categorisering, clustering en analyse van 

risico’s en de geformuleerde beheersmaatregelen. 

De RDM is op een aantal momenten in het opsporings- en vervolgingsproces toe te passen. 

Er is onderscheid aan te brengen tussen “verplichte momenten” en “facultatieve momenten”. 

Een verplicht moment is dat de RDM toegepast moet worden. Een facultatief moment van 

toepassing is als het projectteam behoefte heeft aan een vernieuwd inzicht in de risico’s.   

 

Figuur 11: Executie RDM in complexe strafzaken 
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Aan de hand van het opsporings- en vervolgingsproces kan de RDM op de volgende 

momenten worden ingezet. 

 Een eerste verplicht moment is bij de start van het project. De executie van de RDM 

levert een onderbouwde risicoparagraaf in het projectplan op. Ook is het projectteam zich 

gelijk bewust van mogelijke risico’s. De projectleider kan daarnaast direct een inschatting 

maken van de benodigde expertise om de projectdoelen te realiseren.    

 Een facultatief moment is dat de RDM wordt herhaald tijdens de opsporingsfase. Dit is 

bijvoorbeeld nuttig op het moment dat de opsporingsfase veel tijd in beslag neemt en er 

na verloop van tijd behoefte ontstaat aan vernieuwd inzicht. Daarnaast is het mogelijk in 

de opsporingsfase “go/no go momenten” te creëren. Een voorbeeld van een go/no go 

moment is de beslissing om tot huiszoekingen en arrestaties over te gaan (in jargon: het 

klappen van het onderzoek). Toepassing van de RDM leidt tot onderbouwing van de 

besluitvorming voor een go/no go moment.  

 Een tweede verplicht moment om de RDM toe te passen is tijdens de overgang van de 

opsporings- naar de vervolgingsfase. De vervolgingsfase kent andere risico’s. Zo komen 

bijvoorbeeld risico’s met betrekking tot advocaten en rechters meer prominent in beeld..    

 Ook in de vervolgingsfase kan de RDM facultatief meerdere keren worden ingezet. Dit is 

afhankelijk van de duur van en ontwikkelingen tijdens de vervolgingsfase. De officier 

van justitie kan hier het initiatief toe nemen. 

 

Tijdsduur executie Risico Diagnose Methode  

De tijdsduur van de executie van de RDM in de twee casestudies is lang geweest. In de eerste 

case heeft de RDM een doorlooptijd gehad van 3 weken, in de tweede case 5 weken. De 

gewenste doorlooptijd is 1 à 2 weken (Halman et al., 2002). De langere tijdsduur is deels te 

verklaren door andere werkzaamheden van de risk facilitator en deels door 

agendaproblematiek bij de deelnemers. De langere tijdsduur wordt voorkomen door het 

begeleiden van RDM-trajecten –het optreden als risk facilitator- goed te beleggen binnen de 

organisatie. De agendaproblematiek, met uitzondering van acute, tussenkomende zaken, lost 

zich op zodra de RDM zijn meerwaarde bewijst en er bij de start van een complexe strafzaak 

in de planning rekening wordt gehouden met de RDM. Het is wel van belang verder te kijken 

naar de tijdsduur van de RDM. Complexe strafzaken variëren in omvang en het past niet om 

bij elke complexe strafzaak een RDM-traject toe te passen. In complexe strafzaken met een 
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grote omvang kan tijdens de opsporings- of vervolgingsfase de behoefte ontstaan om risico’s 

te identificeren en beheersmaatregelen te formuleren (de facultatieve momenten), zonder 

direct een traject van enkele weken in te gaan. Een RDM in de vorm van een verkorte 

procedure past daar beter bij. Een verkorte procedure draagt bij aan een flexibele inzet van de 

methode.       

 

6.3 Analyse van de risicoreferentielijst 

 

De risicoreferentielijst is, in de vorm van een lijst met “triggerquestions” (zie bijlage 2), 

voorafgaand aan het individuele interview verstuurd aan de deelnemer van de RDM. De 

verspreiding van de risicoreferentielijst heeft plaatsgevonden via de projectleiders van de 

opsporingsteams. Tijdens de interviews bleek dat niet alle deelnemers de lijst met 

triggerquestions hadden doorgenomen. Dit verklaart mogelijk voor een deel de relatief lagere 

score in de evaluatie.  

De lijst met triggerquestions is gebaseerd op het in hoofdstuk 3 getoonde model met de 10 

risicocategorieën (zie figuur 8). Op basis van de twee casestudies worden verbeteringen 

aangebracht in de onderverdeling van 10 risicocategorieën.    

 

Geïdentificeerde risico’s 

In totaal zijn 76 risico’s geïdentificeerd. In de eerste casestudy waren dit 42 risico’s en in de 

tweede 34 (zie tabel 6 in bijlage 5). Op het eerste oog is het hoge aantal organisatorische 

risico’s opvallend. In de eerste casestudy waren dit er 24 en betrof het zelfs meer dan de helft 

(57%) van het aantal aangetroffen risico’s. Het grote aantal organisatorische risico’s sluit 

echter aan constateringen uit eerdere toepassing van de RDM. Ook in innovatieprojecten bij 

Unilever vormden organisatorische risico’s een groot aandeel van het totale aantal 

geïdentificeerde risico’s (Halman et al, 2004). In de risicocategorieën “risico’s met 

betrekking tot veranderende en/of complexe wetgeving”, “risico’s met betrekking tot 

advocaten” en “risico’s met betrekking tot de rechter” zijn geen risico’s geïdentificeerd. Voor 

de laatste twee geldt dat dit te verklaren is doordat de projecten zich nog midden in de 

opsporingsfase bevonden. Er is daardoor nog geen rechter of advocaat in beeld. 
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Veranderende en/of complexe wetgeving is afhankelijk van de casuïstiek. In deze beide 

casestudies bleek het niet te gaan om ingewikkelde of nieuwe wetgeving. 

Aangezien vooral veel organisatorische risico’s zijn geïdentificeerd, wordt apart ingegaan op 

deze risicocategorie.  

 

Organisatorisch risico’s 

In beide casestudies zijn risico’s geïdentificeerd op het gebied van onduidelijke rol- en 

taakverdeling binnen het projectteam, onvoldoende onderlinge communicatie, het ontbreken 

van een planning, tijdgebrek bij de officieren van justitie en de afstemming met actoren uit de 

projectomgeving bij. In de tweede casestudy kwam daar nog nadrukkelijk het probleem met 

de instabiliteit van het ICT-systeem van de FIOD bij. In de gemaakte onderverdeling in 

risicocategorieën is geen rekening gehouden met dit type risico’s. Tijdens de verwerking van 

de tweede casestudy is er voor gekozen om het geïdentificeerde ICT-risico onder te brengen 

onder de organisatorische risico’s. Achteraf bekeken ligt een aparte risicocategorie meer voor 

de hand. Organisatorische risico’s hebben vooral te maken met het adequaat inrichten en 

organiseren van het project. Hier komen zaken zoals onderlinge rolverdeling, communicatie 

en planning bij kijken. De inrichting van de ICT-systemen wordt niet per project verzorgd. 

Het falen van ICT-systemen behoort niet tot het adequaat inrichten en organiseren van het 

project. Bij het bestempelen van ICT als aparte risicocategorie komt vervolgens de vraag op 

tafel of dit een intern of extern gegenereerd risico is. Barber (2005) geeft aan – zoals eerder is 

beschreven in het theoretisch kader- dat intern gegenereerde risico’s voortkomen uit de 

projectorganisatie of de moederorganisatie zelf. Het zijn risico’s die voortkomen uit het 

beleid, interne regels, processen, structuren, acties, besluitvorming, gedrag of cultuur. Vanuit 

dit licht bezien, is een ICT-risico een intern gegenereerd risico. 

 

Nieuwe indeling risicocategorieën 

Op basis van de bevindingen uit de casestudies wordt een ICT-risico als risicocategorie 

toegevoegd. Het model komt er als volgt uit te zien:    
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Figuur 12: Aangepaste risicocategorieën 

 

Risicoregister 

De uitkomsten van de RDM in complexe strafzaken dienen te worden bijgehouden in een 

risicoregister. In het risicoregister worden de geïdentificeerde risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen verwerkt. Continue analyse van deze gegevens zorgt ervoor dat de 

risicoreferentielijst steeds verbetert. Verkregen inzichten worden zo gebruikt bij de 

toepassing van de RDM in andere complexe strafzaken. Tevens is het mogelijk om op basis 

van een risicoregister specifieke risico’s of risicocategorieën te analyseren en tot 

organisatiebrede maatregelen te komen. De 2 onderzochte casestudies geven bijvoorbeeld 

aanleiding tot het verrichten van nader onderzoek naar de gebrekkige onderlinge 

communicatie in projectteams.   
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6.4 Analyse van de risicostatements 

 

De risicostatements worden opgesteld met het doel de deelnemers van de RDM uitspraken te 

laten doen over de mate van waarschijnlijkheid, de mate van beïnvloedbaarheid en de mate 

van importantie voor projectsucces. Dit gebeurt door elk risicostatement te waarderen op een 

schaal van 1-5. Uit de evaluaties van beide casestudies blijkt dat de vertaling van de risico’s 

in risicostatements lager scoort dan de overige parameters waarop is geëvalueerd (zie tabel 

5). In totaal zijn in de 2 casestudies 74 risicostatements opgesteld. In 14 gevallen (19%) is er 

een zekere risicoclassificatie uit de waardering door de deelnemers naar voren gekomen. Een 

zekere risicoclassificatie is een uitkomst van de waarderingen in de grootte “Fataal”, “Hoog”, 

“Middel”, “Laag” of “Safe”. In 60 gevallen (81%) is een onzekere risicoclassificatie naar 

voren gekomen (zie tabel 1 bijlage 5). Dit is bijvoorbeeld “Fataal-Middel”. In deze gevallen 

is er spreiding in de antwoorden van de deelnemers aanwezig en is nog nadere discussie 

nodig over de classificatie die aan een risicostatement gegeven dient te worden. Het hoge 

percentage onzekere risicoclassificaties vergt nadere analyse. Het doel van de 

risicostatements is een risicotopografie samen te stellen op basis waarvan tijdens de 

risicomanagementsessie passende beheersmaatregelen worden geformuleerd. Op het moment 

dat er teveel onzekere risicoclassificaties zijn, dient nog veel discussie plaats te vinden over 

de uiteindelijke classificatie van de risico’s. Dit gaat ten koste van het formuleren van de 

beheersmaatregelen, waardoor de effectiviteit van de risicomanagementsessie niet maximaal 

is.     

 

Verklaringen voor de aangetroffen spreiding 

De aanwezigheid van onzekere risicoclassificaties betekent dat er een spreiding is in de 

waardering van de risicostatements door de deelnemers. Een onzekere classificatie “Middel-

Hoog” kent een minder grote spreiding dan “Safe-Fataal”. Voor beide casestudies zijn de 

risicostatements per onzekere risicoclassificatie in kaart gebracht (tabel 3 in bijlage 5). 

Hieruit blijkt dat alleen al in de eerste casestudy er 9 keer sprake is van zowel de 

risicoclassificatie “Safe-Fataal” als “Laag-Fataal”. Daarnaast komt “Laag-Hoog” 8 maal 

voor. Dit betekent dat in deze casestudy een zeer hoge spreiding in de waardering van de 

risicostatements is. In de tweede casestudy is dit beeld niet anders: de risicoclassificatie 

“Laag-Fataal” komt 9 maal voor en “Laag-Hoog” 5 keer.  
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Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze grote spreiding. 

De eerste mogelijke verklaring is dat het waarderen van een positief geformuleerd 

risicostatement verwarring wekt op het moment dat er aan risico’s wordt gedacht. De 

deelnemers van de RDM lezen het risicostatement niet goed en waarderen het vervolgens op 

een tegengestelde wijze. Ter illustratie een voorbeeld. Onvoldoende capaciteit is een risico 

voor het project. Het risicostatement is vervolgens als volgt geformuleerd: “Er is voldoende 

capaciteit om de projectdoelen te realiseren”. Op het moment dat de deelnemers dit een risico 

vinden, behoren ze de waarschijnlijkheid met een 1 te waarderen. Intuïtief waarderen ze het 

risicostatement echter foutief met een 5. In de evaluatie van vooral de eerste casestudy is 

door enkele deelnemers aangegeven dat zij moeite hadden met deze interpretatie. In de 

tweede casestudy is bij het versturen van de risicovragenlijst daarom extra gewezen op het 

goed lezen van de risicostatements. Toch is ook in de tweede casestudy een hoge spreiding in 

de waarderingen van de risicostatements te zien. Dit duidt erop dat de 

interpretatieproblematiek niet de enige oorzaak is.         

Een tweede mogelijke verklaring is de aanwezigheid van verschillende opvattingen in het 

projectteam. Een projectteam bestaat uit verschillende partijen. In de eerste casestudy waren 

dit het FP en de FIOD en in de tweede casestudy het FP, het BOOM en de FIOD. Mogelijk 

lopen de opvattingen van de projectdeelnemers van de verschillende partijen uiteen en 

bekijken en waarderen zij de risico’s ieder vanuit hun eigen perspectief. Dit is onderzocht 

door in zowel de eerste als de tweede casestudy de meest voorkomende onzekere 

risicoclassificaties uit te lichten. In de eerste casestudy zijn de risicostatements met de 

uitkomst “Safe-Fataal” en in de tweede casestudy met de uitkomsten “Laag-Fataal” opnieuw 

geanalyseerd. Beide risicoclassificaties zijn 9 maal gewaardeerd. In deze twee 

risicoclassificaties is onderscheid aangebracht in de herkomst van de deelnemer (FP, FIOD 

of BOOM). Daarnaast zijn de scores van deze risicostatements in histogrammen 

vormgegeven (bijlage 8). Dit levert enkele interessante nieuwe bevindingen op. Vooral in de 

eerste casestudy komt nu naar voren dat de spreiding met name zit in de antwoorden van de 

medewerkers van de FIOD (tabel 4 in bijlage 5). In 5 van de 9 gevallen levert het nu een 

zekere risicoclassificatie op bij het OM. Ook is de spreiding minder groot in de gevallen dat 

het een onzekere risicoclassificatie blijft. Bij de FIOD blijft de spreiding in de waardering 

groot. Slechts in 1 geval levert het een zekere risicoclassificatie op. Deze levert ook direct 

een interessante bevinding op. De waardering van de FIOD en het OM van dit 

risicostatement (beschikbaarheid van tolken met een bepaald dialect) staan haaks op elkaar. 
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Het FP waardeert het statement met “Laag” en de FIOD met “Fataal”. In de bijhorende 

histogrammen (bijlage 8, stelling 27, casestudy 1) wordt dit duidelijk visueel ondersteund; de 

pieken in de toegekende scores bevinden zich aan weerszijden van de histogrammen. Met 

terugwerkende kracht zou dit een goed discussiepunt zijn geweest voor de 

risicomanagementsessie. Dit geldt ook voor de grote spreiding van de waarderingen aan de 

zijde van de FIOD. In de tweede casestudy zorgt de analyse er voor dat het aantal zekere 

risicoclassificaties bij de iedere partij toeneemt (tabel 5 in bijlage 5). Bij het FP is bij 4 van 

de 9 risicostatements sprake van een zekere risicoclassificatie. Voor de FIOD geldt dat het  

2 zekere risicoclassificaties zijn en voor het BOOM zijn dit er 8. Dit laatste is logisch, 

aangezien het 1 medewerker betrof. Hoewel minder duidelijk dan bij de eerste casestudy, 

biedt het aangebrachte onderscheid naar de deelnemende partijen ook in de tweede casestudy 

handvatten voor de voorbereiding van de risicomanagementsessie. Het wordt zichtbaar hoe 

de verschillende partijen de risicostatements waarderen. Deze inzichten zijn te gebruiken in 

de discussie over het betreffende risico tijdens de risicomanagementsessie. 

 

Op basis van deze analyse van de risicostatements wordt geconcludeerd dat: 

 er bij het versturen van de lijst met risicostatements een duidelijke instructie dient te 

zitten om de risicostatements goed te lezen en te waken voor misinterpretatie. De 

letterlijke tekst van het risicostatement dient te worden beoordeeld.  

 het ter voorbereiding op de risicomanagementsessie nuttig is om de gemiddelde 

risicoclassificatie per deelnemende organisatie inzichtelijk te hebben. Deze biedt extra 

handvatten om de discussie tijdens de risicomanagementsessie te sturen. Uiteindelijk 

dient er tijdens de risicomanagementsessie wel één gedeelde risicoclassificatie van het 

gehele projectteam tot stand te komen. 

 

6.5 Analyse van de rol van de risk facilitator 

 

Naast de evaluatie parameters die in de gehouden evaluaties lager dan een 4 (op een schaal 

van 1-5) hebben gescoord, is het van belang om de rol van de risk facilitator nader te 

beschouwen. Deze heeft in de totaalscore van de evaluaties een 4,06 gescoord. Tussen de 

eerste en tweede casestudy is wel een groot verschil te zien. In de eerste casestudy is het 
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optreden van de risk facilitator met een 4,67 beoordeeld en in de tweede met een 3,75. 

Interessant is te bekijken waar het verschil in beoordeling op gebaseerd zou kunnen zijn.  

Een eerste verklaring voor het verschil is dat de tweede casestudy ingewikkelder en 

omvangrijker was dan de eerste. Het is voor de risk facilitator dan lastiger om inhoudelijk 

een toegevoegde waarde te hebben. Dit zou er voor pleiten om bij meer omvangrijke en 

complexe strafzaken met 2 risk facilitators te werken. Bij de samenstelling van een tweetal 

risk facilitators, is het van belang verschillende expertise beschikbaar te hebben. Zo zou een 

van de risk facilitators meer onderlegd kunnen zijn op het gebied van het organiseren en 

inrichten van projecten, terwijl een tweede meer over strafvorderlijke expertise beschikt.  

Een tweede mogelijke verklaring voor de verschillende scores is dat de aanwezige expertise 

en het risicobewustzijn bij de projectteams in de 2 casestudies van elkaar verschilden. Het 

projectteam uit de tweede casestudy had al aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen 

tegen risico’s. De bijdrage van de risk facilitator is daardoor mogelijk lager gewaardeerd. 

Naast de mogelijke verklaringen in het verschil van score, is het belangrijk om stil te staan 

bij de noodzaak van een goede risk facilitator. Veel is afhankelijk van diens optreden. De 

identificatie van risico’s vindt plaats via het afnemen van individuele interviews. Op het 

moment dat een risk facilitator het niet voor elkaar krijgt om tijdens een interview een sfeer 

te creëren waarin ook gevoeligheden boven tafel komen, levert de RDM geen meerwaarde op 

voor het slagen van het project. Ook kan een risk facilitator tijdens de interviews te veel 

sturing geven aan de uitkomsten, waardoor de eigen inbreng van de projectleden 

onvoldoende tot zijn recht komt. Bij het opstellen van risicostatements en het begeleiden van 

een risicomanagementsessie is de rol van de risk facilitator van grote waarde. Hij is immers 

degene die deze statements formuleert. Als de risicostatements niet goed zijn geformuleerd, 

leidt dit tot minder goede uitkomsten van het RDM-traject.   

Ten slotte heeft de risk facilitator een voorname rol bij risicomanagementsessie. Door de vele 

spreiding in de uitkomsten van de risicostatements, was er tijdens de 2 casestudies nog veel 

discussie nodig om tot een gedeelde opvatting te komen over de impact van de risico’s op het 

project. Zoals eerder aangegeven is het doel van de risicomanagementsessie vooral  

beheersmaatregelen op te stellen tegen de voornaamste risico’s. Het gevaar was aanwezig dat 

dit doel niet werd bereikt, doordat er te lange discussies plaatsvonden over de waardering van 

de risico’s. Tijdens de bijeenkomsten is daarom enkele keren versnelling aangebracht in deze 

discussies. Ook is tijdens de bijeenkomsten in beide casestudies uiteindelijk afgeweken van 
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de vooraf bedachte opzet. In plaats van halverwege de bijeenkomst op te splitsen in 

subgroepen, is er voor gekozen plenair bijeen te blijven. De reden hiervoor was dat de 

deelnemers aangaven het proces gezamenlijk te willen doorlopen. 

De rol en bijdrage van de risk facilitator is dus belangrijk om de RDM van meerwaarde te 

laten zijn voor het project. De risk facilitator dient verschillende vaardigheden in te zetten 

tijdens de RDM: het afnemen van interviews, het formuleren van risicostatements en het 

begeleiden van risicomanagementsessies. Deze vaardigheden kunnen getraind worden. Het is 

daarom aan te bevelen om binnen het FP meerdere risk facilitators aan te wijzen en te 

trainen. De opleiding en training richt zich op het verwerven van kennis over de 

achtergronden van de RDM, het trainen van interviewtechnieken, het opstellen van 

risicovragenlijsten, het begeleiden van risicomanagementsessies en het opstellen van 

risicomanagement rapportages. 
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7. Conclusies & aanbevelingen 
 

7.1 Conclusies  
 

Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten 

zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de 

Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht 

veroordeelde verdachte, slachtoffers of de maatschappij. Daarnaast daalt het vertrouwen in 

het OM. En dit vertrouwen is nodig om de rechtsspraak effectief te laten zijn. Binnen het OM 

wordt reeds werk gemaakt van het zoeken naar werkwijzen om in lopende strafzaken eerder 

zicht en greep te krijgen op kwetsbaarheden en risico’s. Dit onderzoek past bij deze 

zoektocht naar nieuwe werkwijzen. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden zoals literatuurstudie, interviews en casestudies. De Risico Diagnose 

Methode (RDM) is naar voren gekomen als een methode van risicomanagement om toe te 

passen in complexe strafzaken. Reden hiervoor is de gefundeerde wetenschappelijke 

onderbouwing van de stappen die worden genomen. Daarnaast heeft de RDM haar waarde 

bewezen door succesvolle toepassing bij Philips en Unilever. De RDM is vervolgens via 

twee casestudies toegepast op 2 complexe strafzaken bij het Functioneel Parket 

(belastingontduiking en belegginsfraude).  

De bevindingen uit de 2 casestudies hebben werking voor alle complexe strafzaken bij het 

FP. Deze conclusie wordt getrokken op basis van 2 argumenten. Ten eerste zijn alle 

complexe strafzaken ingericht conform hetzelfde opsporings- en vervolgingsproces met de 

bijbehorende kwaliteitseisen. Ten tweede is de RDM een generieke methode van 

risicodiagnose en -beheersing. De inhoud van de complexe strafzaak is daarom niet relevant 

voor de toepassing en werking van de RDM. Toepassing leidt, onafhankelijk van de inhoud 

van de complexe strafzaak, tot een meer proactieve en integrale wijze van risicodiagnose en -

beheersing. De inhoud van een complexe strafzaak leidt vanzelfsprekend wel tot 

verschillende risico’s. Tot slot neemt de toepasbaarheid van de RDM af op het moment dat 

de risk facilitator niet over de benodigde vaardigheiden beschikt en geen opleiding heeft 

gehad in het toepassen van de RDM. 
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Om te zorgen dat er op gestructureerde en eenvormige wijze risico’s worden geïdentificeerd, 

is een indeling van 10 risicocategorieën gemaakt. De risicocategorieën vormen de basis bij 

het samenstellen van een risicoreferentielijst. Deze lijst is in de vorm van een “lijst met 

triggerquestions” voorafgaand aan de individuele interviews aan de deelnemers gestuurd en 

vormt een belangrijk instrument bij de identificatie van risico’s. Bij het samenstelen van de 

risicocategorieën is onderscheid aangebracht tussen intern en extern gegenereerde risico’s. 

Interne gegenereerde risicocategorieën zijn organisatorische, personele en strafvorderlijke 

risico’s. Extern gegenereerde risico’s zijn risico’s met betrekking tot het gedrag en de 

houding van verdachten, risico’s met betrekking tot complexe of veranderende wetgeving, 

risico’s met betrekking tot gedrag en houding van advocaten en rechters, risico’s op het vlak 

van de media, de politiek-bestuurlijke druk en de internationale samenwerking.  

In de 2 casestudies zijn in totaal 76 risico’s geïdentificeerd. Deze risico’s zijn te plaatsen in 

verschillende risicocategorieën. Het aantal risico’s in de categorie “organisatorische risico’s” 

was groot. Het ging hierbij onder meer om een onduidelijke onderlinge rolverdeling, een 

gebrekkige planning, een tekort aan capaciteit en onvoldoende afstemming met actoren uit de 

projectomgeving. Risico’s met betrekking tot de advocaten, de rechter en de wetgeving zijn 

niet aangetroffen in de twee onderzochte strafzaken. Dit komt doordat deze strafzaken in de 

opsporingsfase verkeerden. Tijdens de casestudies is ook een risico met betrekking tot 

instabiele ICT-systemen geïdentificeerd. Deze kon niet binnen een van de andere categorieën 

geplaatst worden en is als aparte risicocategorie toegevoegd..  

Het toepassen van de RDM heeft in beide complexe strafzaken tot een meer proactieve en 

integrale wijze van risicodiagnose en -beheersing geleid. In plaats van te reageren op 

incidenten en fouten, zijn er verschillende risicogebeurtenissen in kaart gebracht en daarbij 

passende beheersmaatregelen geformuleerd. Daarnaast ging het om verschillende categorieën 

risico’s. De RDM heeft daarmee tot een meer integraal overzicht van risico’s geleid.  
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7.2 Aanbevelingen 

 

Op basis van een analyse van de resultaten van de RDM is een aantal aanbevelingen 

geformuleerd die bij de verdere ontwikkeling en invoering van risicomanagement in 

complexe strafzaken bij het FP gebruikt kunnen worden. Het gaat de volgende 

aanbevelingen: 

 De RDM dient goed te worden verankerd in het opsporings- en vervolgingsproces. Een 

verplichte toepassing bij aanvang van zowel de opsporings- als de vervolgingsfase is aan 

te bevelen.   

 Ontwikkel een verkorte procedure van de RDM. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in de 

toepassing bij minder omvangrijke strafzaken en bij toepassing tijdens de voorbereiding 

van go/no go momenten.  

 De waardering van de risicostatements biedt aanvullende informatie ter voorbereiding 

van de risicomanagementsessie. Het verdient aanbeveling om de waardering van de 

afzonderlijke organisaties (OM en opsporingsdienst) inzichtelijk te hebben. Dit inzicht 

biedt stof tot discussie en leidt tot een scherpere diagnose van de risico’s. 

 De risk facilitator heeft een belangrijke rol als begeleider van de gehele RDM. Het is 

daarom van belang deze goed op te leiden en te trainen.  

 Om een steeds completer over- en inzicht te krijgen van de risico’s in complexe 

strafzaken, wordt aanbevolen om de resultaten uit toepassing van de RDM in individuele 

strafzaken te verwerken in een ‘risicoregister’. Met een risicoregister wordt het mogelijk 

om risicocategorieën te analyseren, tot organisatiebrede, structurele maatregelen te 

komen en de risicoreferentielijst door te ontwikkelen.   
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