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NOTENKRAKER

Uitgepeild? Het gebruik van peilbakens in de
praktijk van het fraudetoezicht
Arnt Mein
1

Inleiding

Toezichthouders zoeken de grenzen van hun bevoegdheden. Soms blijkt achteraf
dat ze die hebben overschreden. Dit was het geval bij de inzet van een peilbaken
bij de aanpak van uitkeringsfraude. Twee toezichthouders van een Regionale
Dienst Werk en Inkomen hadden een peilbaken geplaatst onder een bestelbus om
gedurende circa twee maanden de gangen van betrokkene na te gaan. Die zou een
witte Mercedes Sprinter gebruiken voor het vervoer, vanuit een garagebox, voor
derden van goederen van en naar Marokko, terwijl hij een uitkering ontving op
basis van de Wet Werk en Bijstand (WBB) (nu de Participatiewet). Deze activiteiten had hij moeten melden bij de gemeente, in het kader van de inlichtingenplicht
die ingevolge de Participatiewet op hem rust.1 De Centrale Raad van beroep stak
een stokje voor deze ‘innovatieve’ praktijk, omdat de daarvoor vereiste wettelijke
basis ontbreekt.2 De Raad trekt daarbij een vergelijking met de regeling voor het
gebruik van peilbakens in het Wetboek van Strafvordering. De zaak illustreert wat
mij betreft treffend het spanningsveld waarbinnen de hedendaagse toezichthouder moet opereren.
2

De beoordeling van de toezichtpraktijk door de Centrale Raad van Beroep

Op basis van de bevindingen van eerdergenoemde toezichthouders heeft de
gemeente een deel van de uitkering van betrokkene ingetrokken en teruggevorderd, waartegen die bezwaar heeft gemaakt en (hoger) beroep ingesteld. Hij stelde
kort gezegd dat de gemeente door het gebruik van het peilbaken een ongerechtvaardigde inbreuk op zijn privéleven zou hebben gemaakt, zoals dat wordt
beschermd in artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Als gevolg hiervan zouden de
bevindingen die op basis van deze werkwijze zijn verkregen niet voor het bewijs
van uitkeringsfraude mogen worden gebruikt.
De Centrale Raad van Beroep stelde betrokkene in het gelijk, voor zover de bevindingen waren gebaseerd op het gebruik van het peilbaken. Om te beginnen stelde
1

2
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Op basis van die plicht moet de uitkeringsgerechtigde uit eigen beweging onverwijld melding
doen van feiten en omstandigheden die redelijkerwijs relevant kunnen zijn voor het recht op bijstand. Vgl. art. 17 Participatiewet.
CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947.
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de Raad dat het gebruik van een peilbaken, waarmee de gangen van betrokkene
betrekkelijk nauwgezet konden worden nagegaan, een inbreuk vormt op het in
het EVRM beschermde recht op respect voor het privéleven. Zo’n inbreuk is
alleen toegestaan als die berust op een wettelijke grondslag die voldoende duidelijk en voorzienbaar is. Op basis van vaste jurisprudentie van het EHRM zou de
inzet van heimelijke opsporingsmethoden, zoals het gebruik van een peilbaken,
moeten zijn opgenomen in een wettelijke regeling waarin het gebruik van dit middel nader is geregeld en waarin adequate en effectieve waarborgen zijn opgenomen tegen willekeur, aldus de Raad (vgl. r.o. 4.5.3.).
Vervolgens stelde de Raad dat die vereiste wettelijke basis niet kan worden gevonden in artikel 53a lid 9 van de WWB en evenmin in hoofdstuk 5 van de Algemene
wet bestuursrecht.3 Op basis van dit artikel is het College van B&W bevoegd
onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening
dan wel de voorzetting van de bijstand.4 Daarvoor is dit artikel, dat als kapstok
wordt gebruikt voor verificatie van en onderzoek naar gegevens die relevant zijn
voor het recht op bijstand, te algemeen geformuleerd. Gelet op de technische verfijning en intensivering van opsporingsmethoden en -technieken is een concrete
en kenbare wettelijke basis vereist. Daarbij valt te denken aan een nauwkeurige
regeling, waaronder de voorwaarden, gevallen en duur van het gebruik van een
peilbaken. Verder moet zijn voorzien in een regeling voor het verlenen van toestemming door een daartoe aangewezen functionaris, om misbruik te voorkomen. Deze voorwaarden en waarborgen ontbreken in de huidige wettelijke regeling. Zo’n regeling is bijvoorbeeld wel getroffen in de artikelen 126g en 126o van
het Wetboek van Strafvordering, aldus de Raad. In die artikelen is de (bijzondere)
opsporingsmethode ‘stelselmatige observatie’ in detail geregeld, waarvoor de officier van justitie toestemming moet verlenen (vgl. r.o. 4.5.4 en 4.5.5).
Doordat de wettelijke basis voor het gebruik van het peilbaken ontbreekt, is artikel 8 EVRM geschonden en moet het bewijs dat met behulp van het peilbaken is
verkregen als onrechtmatig worden beschouwd en buiten toepassing worden gelaten.
Overigens konden de (overige) waarnemingen die de toezichthouders zonder
gebruik van het peilbaken hadden verricht (in de openbare ruimte) wel voor het
bewijs van uitkeringsfraude worden gebruikt. Die waren namelijk niet dusdanig
intensief dat daarmee in strijd met artikel 8 EVRM werd gehandeld (r.o. 4.6). Dat
is vaste jurisprudentie.5 Het hangt er dus van af hoe intensief de inbreuk is die
gemaakt wordt op het recht op respect voor het privéleven en onder welke
omstandigheden.6 Het gebruik van een peilbaken gedurende twee maanden ging
de Raad begrijpelijkerwijs te ver. Andere, minder intensieve, varianten blijken de
rechterlijke toets wel te doorstaan, zoals bijvoorbeeld (kortdurende) observaties
3
4
5
6

Nu art. 53a lid 6 Participatiewet.
In de praktijk is deze bevoegdheid (door)gemandateerd aan toezichthouders.
Zie CRvB 27 januari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:153 en de in die uitspraak aangehaalde jurisprudentie (r.o. 4.5). Zie ook de noot van Moesker en Moesker.
Zoals A. Moesker en I.A. Moesker opmerken in hun noot in USZ 2016/165.
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vanaf de openbare weg of vanuit een geparkeerde auto. Onder omstandigheden
werd zelfs het gebruik van cameratoezicht toelaatbaar geacht. Eerdergenoemde
onderzoeksbevoegdheid van het College van B&W uit de Participatiewet biedt
daartoe wel afdoende grondslag.
3

Spanning innovatie toezicht en wettelijke waarborgen

Hier komen de toezichthouders dus van een koude kermis thuis. In het kader van
het aanpakken van uitkeringsfraude zochten ze naar andere, nieuwe middelen.
Dit is ook wat de samenleving van de hedendaagse toezichthouder verwacht:
alertheid, vindingrijkheid en een zekere durf. In dit licht is het wel voorstelbaar
dat de toezichthouders in het kader van hun fraudeonderzoek hun toevlucht
zochten tot middelen die gebruikelijk zijn in de opsporingspraktijk.7 Zo is bekend
dat bijvoorbeeld de toezichthouders van ACM graag zelf telefoons zouden willen
tappen om zo verboden kartelafspraken bloot te leggen of dat de AFM zo misbruik van voorwetenschap zou willen achterhalen. De Mededingingswet en de
Wet op het financieel toezicht voorzien hier echter niet in, de Algemene wet
bestuursrecht evenmin.8 Ik vraag me overigens wel af hoe de toezichthouders aan
zo’n peilbaken zijn gekomen: geleend bij oud-collega’s of liggen die gewoon ergens
in de kast?
Aan de andere kant moet de toezichthouder wel binnen de grenzen van de wet
blijven. Waar de toezichthouders zich kennelijk hebben laten inspireren door de
opsporingspraktijk, doet de Centrale Raad van Beroep dat ook. De Raad trekt een
vergelijking met de strafvordering. Daar is het volgen of waarnemen van een persoon, al dan niet met behulp van een technisch middel, geregeld in het Wetboek
van Strafvordering onder het kopje stelselmatig observeren. Dit is nota bene een
bijzondere opsporingsmethode, die sinds de IRT-affaire sterk is geprotocolleerd.
Zo moet er sprake zijn van een misdrijf en moet de officier van justitie het bevel
geven tot het stelselmatig observeren. Het bevel is inhoudelijk onderbouwd, bevat
een omschrijving van de wijze waarop het wordt uitgevoerd evenals de duur
ervan.9
4

Doorwerking straf(proces)rechtelijke beginselen

De vergelijking door de Centrale Raad van Beroep met het straf(proces)recht past
in het beeld dat bij de rechterlijke toetsing van (punitieve) bestuursbesluiten,
7

8

9
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De meeste toezichthouders in het kader van de Participatiewet zijn tevens buitengewoon opsporingsambtenaar en worden ook wel sociaal rechercheurs genoemd. Een deel van hen was eerder
bij de politie werkzaam.
ACM maakt in de praktijk gebruik van de constructie waarbij het Openbaar Ministerie incidenteel kant-en-klare tapverslagen verstrekt, vgl. CBb 9 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:192 en 193.
Deze constructie is niet onomstreden, maar door de hoogste bestuursrechter geaccordeerd.
Net als het kapstokartikel uit de Participatiewet biedt ook de algemene taakstelling van de politie
uit art. 2 van de Politiewet onvoldoende grondslag voor ernstige inbreuken op grondrechten. Vgl.
HR 9 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ1254.
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straf(proces)rechtelijke beginselen, meer het in bijzonder de grondrechten uit het
EVRM, steeds meer doorwerken. De basis hiervoor is gelegd met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in 2009. Dit proces van doorwerking wordt ook onderkend in de vakliteratuur. Zo spreken Barkhuysen e.a. van osmose tussen het strafrecht en het bestuursrecht, mede als
gevolg van verdragsverplichtingen (het EVRM), dat onder meer tot gevolg zou
moeten hebben dat de bestuursrechter zich niet minder kritisch opstelt dan de
strafrechter (p. 187-188). 10 Ook de Afdeling advisering van de Raad van State signaleert in haar recente advies over de rechtsbescherming en rechtspositie van de
justitiabele in het strafrecht en het bestuursrecht dat de bestuursrechtspraak in
beweging is. Zij meet dit bijvoorbeeld af aan de toenemende indringendheid van
de toetsing door de bestuursrechter van punitieve sancties. Strafrecht en
bestuursrecht groeien zo naar elkaar toe, aldus de Raad van State (p. 7 en 9).11
5

Lessen voor de praktijk

Voor de toezichthouder komt het er dus op aan zich vroegtijdig af te vragen of de
innovatieve, technische middelen die hij wil inzetten in het kader van het toezicht
geschikt, nodig en passend zijn. Hij doet er verstandig aan zijn juridische afdeling
hierover te raadplegen. Zo kan hij de balans houden tussen de doelmatigheids- en
rechtsmatigheidseisen die aan hem worden gesteld.12

10

11

12

T. Barkhuyzen, e.a, Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen.
Studie naar aanleiding van de agenda van de rechtspraak, Deventer: Kluwer 2014. Zie ook
A.R. Hartmann, Over de grenzen van de dogmatiek en into fuzzy law. Apeldoorn/Antwerpen:
Maklu 2011.
Zie Stcrt. 2015, 30280. Voor de liefhebber: zie voor een indringender rechterlijke toetsing ook
ECLI:NL:CRVB:2014:3754, ECLI:NL:CRVB:2015:1801, ECLI:NL:RVS:2015:3138 en ECLI:NL:
RVS:2015:3251. Het zijn spannende tijden in het punitieve bestuursrecht!
Zie over dit spanningsveld voor toezichthouders A. Ottow, Market and Competition Authorities.
Good Agency Principles, Oxford: Oxford University Press 2015.
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SAMENVATTINGEN
Het meten van effecten van de
handhaving door de Belastingdienst
Sjoerd Goslinga, Maarten Siglé &
Lisette van der Hel
De maatschappij verwacht in toenemende
mate dat toezichthouders de effecten van
hun toezicht inzichtelijk maken. Dat geldt
ook voor de Belastingdienst. Dit artikel
bespreekt de theorie en de praktijk van
effectmeting in het fiscale domein en levert
zo een bijdrage aan de ontwikkeling van
effectmeting van het (overheids)toezicht.
Vastgesteld wordt dat in de praktijk een
aantal uitdagingen het hoofd moet worden
geboden wil de Belastingdienst daadwerkelijk tot een integrale effectmeting van het
toezicht komen. Dit zijn: het expliciteren
van de beleidstheorie, het vinden van de
juiste determinanten van compliance, het
meten van effecten van preventieve activiteiten, het opzetten van methodologisch
verantwoord onderzoek en de organisatorische inbedding van effectmeting.

Toekomst voor toezicht: open
samenleving, open toezicht?
Jorgen Schram & Mark van Twist
Afgelopen voorjaar hielden twee hoogleraren een intreerede over het thema toezicht.
Op 17 maart jl. gaf Judith van Erp aan de
Universiteit Utrecht een oratie die de titel
meekreeg: Toezicht in een open samenleving.
Maatschappelijke controle op multinationale
ondernemingen. Kort daarna, op 29 maart,
hield Femke de Vries haar oratie aan de
Rijksuniversiteit Groningen, getiteld: Leidt
transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder? In dit artikel bespreken wij
deze bijdragen in onderlinge samenhang,
vanuit de verbindende vraag: is een open
samenleving gebaat bij openheid over wat
toezicht vermag?

Samenwerking tussen inspecties over de
grenzen heen: Vormen, redenen,
uitdaging en strategie
Martijn Groenleer
In vrijwel alle beleidssectoren is sprake van
afstemming tussen nationale inspecties
over de wijze waarop ze toezicht houden op
de uitvoering van Europese regels. In sommige gevallen wordt verregaand Europees
samengewerkt tussen inspecties of vindt
zelfs centralisering van toezicht plaats op
Europees niveau. De vraag is dus niet
zozeer of nationale inspecties samenwerken, veel meer in welke vorm ze dat doen
en met welke redenen. Deze vragen staan
centraal in dit artikel. Het artikel maakt
een eerste inventarisatie en classificatie
van de institutionele vormgeving van Europese samenwerking en ontwikkelt een
voorlopige typologie van de overwegingen
die inspectiediensten hebben voor zulke
samenwerking.
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