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Dit rapport bevat de bevindingen van een onderzoek van het WODC
waarin de. Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) centraal stond.

Na het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer,
waarin nogal wat kritiek werd geleverd op het functioneren van de CRI,
zijn diverse activiteiten geïntensiveerd of in gang gezet die erop ge-
richt waren dit functioneren te verbeteren. Het WODC-onderzoek, waar-
voor de eerste contacten vanuit de CRI reeds voor het onderzoek van
de Algemene Rekenkamer waren gelegd, was een van deze activiteiten.
Binnen de CRI zijn projectgroepen ingesteld die zich zijn gaan richten
op de verbetering van aspecten binnen de eigen organisatie, zoals de
organisatiestructuur, de informatieverwerking en -uitwisseling en de rol
van de automatisering daarbij. Buiten de CRI heeft een werkgroep van
de Recherche Advies Commissie (RAC) zich evenzeer gebogen over het
functioneren van de CRI.

De bevindingen van het onderzoek van het WODC staan vanwege deze
diverse activiteiten rondom en binnen de CRI niet op zichzelf. Er is een
aansluiting gelegd met enerzijds de projectgroepen binnen de CRI en
anderzijds de werkgroep van de RAC, teneinde in een zo vroeg mogelijk
stadium de uitkomsten van het WODC-onderzoek in te kunnen brengen
in de werkzaamheden aldaar. Zowel in de Contourennota van de CRI als
in het rapport van de RAC zijn dan ook de bevindingen van het WODC-
onderzoek verwerkt.

Het onderzoek zelf heeft zich uitgestrekt over een groot aantal
"klanten" van de CRI binnen de reguliere politie en binnen het Open-
baar Ministerie. Daaraan vooraf heeft een probleemverkenning binnen de
CRI plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat wij allen die aan het
onderzoek hun medewerking hebben verleend, op deze plaats willen be-
danken. Dat geldt in het bijzonder voor de leiding van de CRI, die ons
in staat heeft gesteld binnen het bedrijf te kunnen kijken, maar ook
voor het Coordinerend Politie Beraad dat het onderzoek heeft geïntro-
duceerd bij de deelnemende gemeentelijke politiekorpsen en districten
van het Korps Rijkspolitie, vanzelfsprekend ook voor de leiding van de-
ze korpsen en districten, en ten slotte niet in het minst voor al diege-
nen bij politie en Openbaar Ministerie die bereid zijn geweest om een
vragenlijst in te vullen of een soms uitgebreid gesprek met ons te voe-
ren met betrekking tot de CRI.

Rest ons ten slotte zeer zeker ook een woord van dank aan de voor-
zitter en de leden van de begeleidingscommissie voor hun stimulansen
en blijken van vertrouwen, ook toen het onderzoek. - mede door de ge-
kozen procedure - wellicht langer ging duren dan aanvankelijk was
voorzien, aan Nicolette Dijkhoff voor de zorgvuldigheid en het geduld
waarmee zij de verzamelde onderzoekgegevens heeft gereedgemaakt voor
analyse en aan Gonny Wagner en Marianne Sampiemon voor het verzor-
gen van de lay-out van het rapport.

Liesbeth Nuijten-Edelbroek
Anton Slothouwer
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Samenvatting en conclusies

In de afgelopen 20 à 25 jaar heeft de Centrale Recherche informatie-
dienst op verschillende momenten in het centrum van de politieke be-
langstelling gestaan in verband met discussies over een landelijke exe-
cutieve recherchedienst. De eerste discussies daarover dateren van de
beginjaren zeventig naar aanleiding van de voorstellen tot herziening
van de Politiewet. Ondanks de vele negatieve reacties keerde het on-
derwerp "landelijke dienst recherche" terug in het nieuwe ontwerp voor
een Politiewet van 1980. Opnieuw kwam er veel kritiek op dit voorstel,
vanuit het lokale bestuur, vanuit de politie en vanuit de politiek. Tame-
lijk unaniem kwam' uit de reacties naar voren dat er geen plaats was
voor een landelijke executieve en apart van de lokale politie opererende
recherche en dat de CRI (die werd gelijkgesteld met deze landelijke
dienst recherche) alleen zou mogen functioneren als een "landelijk coor-
dinatie- en servicecentrum ten behoeve van politie en justitie bij de
bestrijding van criminaliteit en niet zelf executief recherchewerk zou
mogen verrichten".

De CRI zelf was in deze periode - in de bewoordingen van het hoofd
van de CRI' - explosief gegroeid. Nog voordat de Algemene Rekenkamer
zich zou gaan buigen over het functioneren van de CRI, was er intern
een proces op gang gekomen van bezinning op de effectiviteit en effi-
ciëntie van de organisatie. Een van de aspecten daarbij was de vraag
naar de wijze waarop door CRI-medewerkers naar het veld (in het bij-
zonder de lokale politie) toe invulling gegeven zou moeten worden aan
de taakstelling van de CRI. Voor de beantwoording van deze vraag is
contact opgenomen met het WODC. Aanvankelijk resulteerde dit in een
opzet voor een onderzoek waarin de wijze van taakuitoefening door
CRI-rechercheurs centraal zou staan. Na het verschijnen van het rap-
port van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van de CRI (in
juni 1985) kreeg het WODC-onderzoek een bredere doelstelling. In het
onderzoek kwamen toen twee vragen centraal te staan: allereerst de
vraag naar de ervaringen van de "klanten" van de CRI met het feitelijk
functioneren van de CRI, naar de knelpunten die zich daarbij voordoen
en naar de mogelijke oplossingen daarvoor; en vervolgens vooral ook de
vraag naar de opvattingen van de klanten over de gewenste taakstelling
van de CRI. Beide vragen zijn in de periode van november 1986 tot
april 1988 voorgelegd aan politiefunctionarissen op uitvoerend en op
leidinggevend niveau binnen de organisatie en aan leden van het Open-
baar Ministerie (OM).

Aan het onderzoek in het veld is begin 1986 een terreinverkenning
binnen de CRI voorafgegaan. In globale termen is ook daar geïnventari-
seerd wat als de belangrijkste knelpunten in het functioneren van de
CRI werden beschouwd. Met betrekking tot het antwoord van de CRI op

' Van Straten, J. Centrale Recherche Informatiedienst: anderhalf jaar later. Algemeen

Politieblad, jaargang 135, nr. 24, 22 november 1986, blz. 547-649.
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de tweede onderzoeksvraag, de opvattingen over de gewenste taakstel-
ling, kan worden verwezen naar de Contourennota van de CRI, die in
december 1987 is verschenen.

De reacties van de CRI, van de lokale politie en van het OM op de
twee onderzoeksvragen worden in dit rapport naast elkaar gelegd.

Het feitelijk functioneren van de CRI

Uit de globale terreinverkenning uit 1986 kwamen vanuit de CRI drie
factoren voor het niet -optimaal functioneren naar voren. Op de eerste
plaats werd gewezen op het ontbreken van een wettelijke status voor
de CRI en op het ontbreken van verplichtingen of sancties ten aanzien
van de - door de lokale politie in het bijzonder - gebrekkige naleving
van de Richtlijnen voor een doelmatige opsporing. Dit werkt - zo was
de algemene indruk binnen de CRI - niet alleen negatief door in de
kwantiteit en kwaliteit van de informatie waarover de CRI de beschik-
king heeft, maar ook in de acceptatie van de CRI, wederom met name
door de lokale politie. Men had het gevoel dat de CRI respectievelijk
medewerkers van de CRI zich zeer nadrukkelijk moeten waarmaken, om-
dat bijvoorbeeld negatieve ervaringen zeer lang - en soms op brede
schaal - blijven doorwerken in de houding van de politie ten opzichte
van de CRI. Bovendien, zo werd gesteld, heeft de CRI door het ontbre-
ken van een wettelijke status een nogal marginale positie, wanneer het
gaat om het vaststellen -van prioriteiten in opsporingsonderzoeken en om
het wegen van door de CRI aangereikte informatie over zaken in deze
prioriteitenstelling. Overigens zal - zo werd verondersteld - de situatie
wellicht enigszins verbeteren met de toen nog zeer recente aanstelling
van de landelijke contactofficier van justitie voor de CRI. Op de tweede
plaats werd van de zijde van de CRI de conclusie van de Algemene
Rekenkamer onderschreven dat - om uiteenlopende redenen - binnen de
CRI tot dan toe nog weinig effectief en efficiënt gebruik is gemaakt
van de mogelijkheden van automatisering. De derde factor die van in-
vloed is op het functioneren van de CRI, had naar de mening van de
CRI betrekking op de diverse veranderingen in de politie-organisatie,
die in veel korpsen reeds in gang gezet zijn of binnenkort zullen wor-
den en die - naar de mening en indruk van de CRI - in 1986 reeds
doorwerkten in een grotere werklast voor de^. CRI. Men vreesde een
verlies van specifieke vaardigheden, kennis of deskundigheid binnen de
lokale politiekorpsen en een toename 'van het beroep dat op de CRI zal
worden gedaan, juist voor het soort van vragen dat. voorheen de CRI
niet bereikte.

Bij dit beeld van de zijde van de CRI past in zoverre een kantteke-
ning dat het dateert uit het begin van 1986. Inmiddels is er ten aanzien
van de automatisering, bij de lokale politie, maar ook binnen de CRI,
het een en ander verbeterd. En ook is er bij de politie inmiddels weer
een kentering op gang gekomen in de mate van decentralisatie en de-
specialisatie. De indrukken vanuit de CRI zijn niet door middel van een
nieuw deelonderzoek geactualiseerd. Toch geeft de inhoud van de Con-
tourennota van de CRI geen redenen om te twijfélen aan de geldings-
kracht van in ieder geval het ontbreken van de wettelijke status en de
nog beperkte mate van automatisering als factoren die een negatieve
invloed hebben op het functioneren van de CRI.

Wat ziet de lokale politie als de belangrijkste, algemene knelpunten in
het functioneren van de CRI? Afgaande op de contacten die politiefunc-
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tionarissen met de CRI hebben, ligt het zwaartepunt van de dienstverle-
ning door de CRI op het, veelal op verzoek, verstrekken van informatie
op een veelheid van terreinen, zowel met betrekking tot het binnenland
als tot het buitenland en zowel van een meer algemeen karakter als
meer technisch van aard. Veelal heeft men vanuit de politie contacten
met meer dan één afdeling of recherchecentrale van de CRI. Slechts
vanuit enkele (vak)specialismen binnen de politie zijn de contacten spe-
cifiek met bepaalde afdelingen binnen de CRI. Dit geldt in het bijzonder
voor de technische recherche en voor de herkenningsdiensten. De ver-
schillen tussen rechercheleiding en uitvoerende functionarissen in hun
contacten met de CRI zijn gering en hebben meer betrekking op de in-
tensiteit van de contacten dan op de aard van of de spreiding in de
contacten. Over het geheel genomen is de intensiteit van de contacten
met de CRI niet zo groot en blijft ze beperkt tot enkele keren per
jaar. Een relatief klein percentage politiefunctionarissen heeft intensief
contact met de CRI. Geografische ligging en recherche-ervaring lijken
van invloed op de intensiteit van de contacten; hoe dichter bij Den
Haag en hoe minder ervaren op recherchegebied, des te meer doet men
een beroep op de CRI. Een kanttekening daarbij is dat gezien bijvoor-
beeld recente misdaadanalyses (ook de ernstiger, vormen van de) crimi-
naliteit toch meer een Randstadprobleem respectievelijk een probleem
van de grotere gemeenten is en om die reden eerder vanuit die korp-
sen/gemeenten verzoeken om informatie e.d. aan de CRI genereert.

Bij het oordeel over het functioneren van de CRI door de lokale politie
moet in acht worden genomen dat een centraal, "ver" van de gebruiker
staand, instituut zich altijd moeilijk zal kunnen bewijzen. Ofschoon
door de ondervraagde politiefunctionarissen nogal uiteenlopend over het
functioneren van de CRI wordt geoordeeld, is over het geheel genomen
het oordeel over de CRI, gemeten in een cijfer, bij de meerderheid van
de respondenten gematigd positief. Dat neemt niet weg dat (ook) door
hen veel negatieve opmerkingen over het functioneren van de CRI zijn
gemaakt. Daarnaast is er ook een groep politiefunctionarissen die een
onvoldoende cijfer aan de CRI toekent. Het genuanceerde oordeel komt
ook naar voren in het feit dat er verschillend wordt geoordeeld naar
gelang de soort van dienstverlening door de CRI. De verschillen in oor-
deel tussen uitvoerend politiepersoneel en rechercheleiding zijn daarbij
gering. Onderdelen in het functioneren van de CRI die het meest bekri-
tiseerd worden, betreffen de hoofdtaak van de CRI, namelijk het ver-
werken en verstrekken van informatie. De kwantiteit en kwaliteit daar-
van zijn naar de mening van de ondervraagden onvoldoende; de infor-
matieverwerking binnen de CRI alsmede de informatieverstrekking naar
buiten (o.a. door de geringe toepassing van mogelijkheden van automati-
sering) is weinig efficiënt; bepaalde, belangrijk geachte informatiesyste-
men ontbreken en de informatie-uitwisseling met het buitenland ver-
loopt zeer traag. Uit de reacties kan worden afgeleid dat de problemen
in het functioneren van de CRI verder ook als een intern organisatie-
en als een marketingvraagstuk kunnen worden gezien. Van de zijde van
de politie blijkt men tamelijk onbekend te zijn met de interne organisa-
tie van en de vormen van dienstverlening door de CRI. De veronder-
stelde vele interne veranderingen spelen daarbij mede een rol. Voorts
vindt men de bereikbaarheid van personen binnen de CRI slecht. Met
betrekking tot het marketingaspect wordt herhaaldelijk gewezen op' het
ontbreken van een actieve, servicegerichte opstelling bij CRI-medewer-
kers. Zo ontbreekt naar de mening van de politie bijvoorbeeld een te-
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rugkoppeling op de door de politie geleverde informatie. Naar de afzon-
derlijke centrales van de CRI bezien valt het oordeel over die centrales
die iets "speciaals" te bieden hebben, gunstiger uit. Het is natuurlijk
ook gemakkelijker om op een specifiek terrein een goede score te beha-
len dan op een algemene vraag om informatie. Niet alleen is het sowie-
so moeilijker te bepalen wat de bijdrage van de informatie van de zijde
van de CRI is geweest, ook - zo wordt ruiterlijk van politiezijde toege-
geven - schort het aan de kwaliteit van de door de CRI te leveren in-
formatie omdat de politie de CRI onvoldoende van informatie voorziet.
In dit beeld past ook de vrij grote onbekendheid met de inhoud van de
Richtlijnen voor een doelmatige opsporing, welke de toelevering van in-
formatie aan de CRI reguleert. Wel bestaan er in de korpsen bepaalde
regels of procedures, maar veelal weet men niet aan te geven wat de
precieze inhoud ervan is en of deze regels al dan, niet conform de
Richtlijnen zijn. Die onderdelen of taakgebieden van de CRI die positief
worden beoordeeld, betreffen bepaalde (zeer) specifieke specialistische
werkzaamheden, die de lokale politie zelf onvoldoende kan verrichten.
Op zich is dit niet zo'n verrassend resultaat. Alleen al het feit dat men
bepaalde werkzaamheden niet zelf kan. verrichten, kan een reden zijn
voor een positief oordeel. Bovendien ziet men bijvoorbeeld van assisten-
tie door een accountant veel directer en sneller resultaat dan van een
al dan niet duidelijk antwoord op een vraag om informatie. Bij het'be-
spreken van de negatieve opmerkingen is reeds gewezen op het belang
van de wijze waarop de informatie door de CRI wordt gegeven. Dat
persoonlijke ervaringen een rol kunnen spelen, blijkt ook uit het feit
dat de bereidheid bij CRI-medewerkers om te helpen en informatie te
verstrekken en de openheid die daarbij wordt betracht, mede van in-
vloed zijn op een positief oordeel over 'de CRI. Wel is het zo dat het
uitvoerend personeel, dat minder ver af staat van het CRI-personeel, dit
aspect wat minder naar voren brengt.

Over het geheel genomen onderkent men van de zijde van de politie
zeker een "afstand" tussen de CRI en de politie. Voor het verkleinen
van deze afstand worden diverse oplossingen aangereikt. Deze kunnen,
zo is de mening, een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiëntere
en betere informatie-uitwisseling. Een van de oplossingen is de intro-
ductie op grote schaal van de mogelijkheden die automatisering kan bie-
den. Doch daarnaast worden de oplossingen op andere terreinen gezocht.
Het persoonlijke contact staat daarin voorop. Er blijkt een grote be-
hoefte te bestaan aan frequentere bezoeken door CRI-rechercheurs aan
het korps, het liefst ook meer gestructureerd in die zin dat er over en
weer min of meer vaste contactpersonen zijn. In dergelijke contactbe-
zoeken moet, blijkens de reacties, vanuit de CRI bovendien blijk gege-
ven worden van een grote betrokkenheid en een actieve opstelling. Er
mag ook niet voorbijgegaan worden aan het feit dat er duidelijk be-
hoefte bestaat aan voorlichting over de CRI, over de interne organisa-
tie, over de taakgebieden, enz. De mogelijkheid van detachering als
middel om de afstand te verkleinen, ofwel vanuit de CRI bij de politie
ofwel vanuit de politie bij de CRI, wordt zeker niet unaniem toege-
juicht. De rechercheleiding lijkt wat meer geporteerd te zijn voor deta-
chering bij de CRI en uitvoerend personeel wat meer voor detachering
bij de politie. Ten aanzien van beide vormen van detachering worden
vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit en het rendement, terwijl ook
diverse organisatorische en rechtspositionele problemen worden genoemd.
Uit de toelichtingen met betrekking tot detachering blijkt evenwel op-
nieuw de behoefte aan meer inzicht in de CRI.
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De contacten van het OM met de CRI zijn veel beperkter in omvang en
intensiteit. Van verschillende kanten werd aangegeven dat de contacten
van het OM met de CRI - een enkele keer geïnitieerd door de landelij-
ke contactofficier voor de CRI -beperkt zijn en dat men veelal ook
weinig zicht heeft op de contacten tussen CRI en politie. Een uitzonde-
ring valt daarbij te maken voor fraudezaken i.e. voor de officieren van
justitie die belast zijn met dergelijke zaken. In de weinige gevallen dat
men zelf het initiatief had genomen tot contact met de CRI, betrof het
niet zozeer concrete vragen om informatie over verdachte personen en
dergelijke als wel verzoeken om bemiddeling en advies met betrekking
tot het buitenland, in het kader van de inter nationale rechtshulp, in
verband met een uitlevering, of voor vragen over de te volgen procedu-
res e.d. in het buitenland (hoe, bij wie, op welke manier).

Ook bij de ondervraagde leden van het OM lopen de meningen over
het functioneren van de CRI nogal uiteen. Voor een deel ventileert men
de negatieve opmerkingen over de kwaliteit van de informatie en de on-
dersteuning en over de wijze van presentatie, zoals men deze van de
kant van de politie heeft vernomen. Echter ook uit eigen ervaringen
geeft een aantal leden van het OM een negatief oordeel. Deze kritiek
heeft dan betrekking op de internationale rechtshulp: de CRI zou te
weinig actief en te traag opereren of via de liaison officers te weinig
moeite doen om in het buitenland de relevante informatie te verzame-
len. Dit terwijl het OM - meer dan de politie - voor de contacten met
het buitenland (politie en/of OM) afhankelijk is van de CRI. Toch zijn
er juist ook op het gebied van de internationale rechtshulp positieve
reacties gegeven. Bij het oordeel over de CRI op het terrein van de in-
ternationale rechtshulp past de opmerking dat het leggen van contacten
met de politie in bepaalde landen op gespannen voet kan staan met het
leggen van contacten met het OM. Dit maakt de positie van de liaison
officer aldaar niet altijd even gemakkelijk. Vrijwel algemeen is verder
het positieve oordeel van de CRI-accountants c.q. de fraudecentrale van
de CRI.

Wanneer het oordeel over het functioneren van de CRI, zoals dat ener-
zijds is gegeven door (de) CRI(-medewerkers) zelf en anderzijds door
politie en OM, naast elkaar wordt gelegd, dan komt daaruit een grote
mate van overeenkomst naar voren, zeker als het gaat om de factoren
die van invloed zijn op problemen in dit functioneren. In hoofdpunten
samengevat gaat het dan om:
a. De interne organisatiestructuur binnen de CRI, het ontbreken van

voldoende "management tools" voor de CRI-leiding om sturing te ge-
ven aan de werkzaamheden binnen de afzonderlijke afdelingen en het
ontbreken van of het niet nakomen van interne procedures. Deze
problemen worden bijvoorbeeld ook in de Contourennota van de CRI
onderkend. Zij resulteren bij politie en OM in een beeld van de CRI
als een organisatie waarin onder andere voortdurend van alles veran-
dert, medewerkers redelijk vrijblijvend en individueel handelen en
waarin het niet zo nauw staat met het nakomen van afspraken.

b. De verhouding tussen de CRI enerzijds en politie en OM anderzijds
zowel in formele als in feitelijke betekenis. Door het ontbreken van
een wettelijke status voor de CRI - waarbij ook de taken en be-
voegdheden zijn vastgelegd - doen zich problemen voor in de accep-
tatie van de CRI, van CRI-medewerkers en van CRI-produkten (zoals
misdaadanalyse). Zoals dat bijvoorbeeld door de voorzitter van de
Recherche Advies Commissie (de Commissie van Advies voor de CRI)
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is verwoord in een interview in het Algemeen Politieblad: "De CRI is
als enige politie-organisatie een onderdeel van een departement. De
CRI zou meer van de politie en minder van het departement moeten
zijn waardoor bij de politie het gevoel aanwezig is dat de CRI van
'ons' is "2 De gebrekkige naleving van de Richtlijnen voor een doel-
matige opsporing, één van de andere obstakels voor een goed func-
tioneren van de CRI, vloeit evenzeer voort uit de onduidelijke ver-
houding tussen CRI en politie en justitie.

c. Het nog in belangrijke mate achterwege blijven van automatisering
van de bij de CRI aanwezige informatiesystemen alsmede van de in-
formatie-uitwisseling tussen CRI en lokale politie heeft een nega-
tieve invloed op de kwaliteit en actualiteit van de door de CRI ver-
strekte informatie alsmede op de snelheid waarmee dit gebeurt. In de
huidige situatie lijkt de CRI zich in een achterstandspositie te be-
vinden ten opzichte van de lokale politie.

d. De onvoldoende bekendheid bij politie en OM met taken, bevoegdhe-
den, mogelijkheden tot serviceverlening en interne organisatie en
procedures bij de CRI. Deze relatieve onbekendheid manifesteert zich
bijvoorbeeld in de kritiek'op de informatie-uitwisseling in het kader
van Interpol. De kritiek richt.zich op de CRI als nationaal bureau
Interpol, terwijl een dergelijk bureau voor een zeer groot deel af-
hankelijk is van de prioriteiten die politie-instanties toekennen aan
een verzoek om informatie vanuit het buitenland.3

Opvattingen over de taakstelling van de CRI

De aanleiding voor het verrichten van een onderzoek door het WODC
was mede gelegen in het feit-dat binnen de CRI bij de rechercheurs
onduidelijkheid en onzekerheid bestond over de wijze waarop zij invul-
ling moesten geven aan hun taken; taken immers die door het ontbreken
van een instellingsbeschikking van de CRI nergens formeel waren gere-
geld. Taakomschrijvingen die in de loop der jaren waren ontwikkeld,
bleken op een aantal punten redelijk te voldoen; maar gaven op een
aantal punten nog aanleiding tot misverstanden of onduidelijkheden. Van
de zijde van de CRI -is in de Contourennota een nadere precisering ge-
geven van de doelstelling en taken. Uit de daarin gehanteerde nieuwe
formuleringen moet - zo. is de achterliggende gedachte - duidelijk zijn
dat de CRI een ondersteunende, serviceverlenende dienst ten behoeve
van politie en justitie beoogd te zijn, die niet zelfstandig executieve
werkzaamheden ter hand neemt.

Wat zijn de opvattingen van de zijde van de lokale politie over de
taakstelling van de CRI? Ondanks de vele kritiek die is geleverd op het
huidige functioneren van de CRI, staat het bestaan van een instituut als
de CRI bij de politie niet ter discussie. De overgrote meerderheid van
de ondervraagde politiefunctionarissen vindt een dergelijk instituut
noodzakelijk, vooral als een centraal punt waar men terecht kan voor
vragen op een veelheid van terreinen. Door de politie wordt het belang

2, Ondanks obstakels optimisme over toekomst CRI, interview met mr. A. Heijder (voor-

zitter RAC) en A.F.J. Woltjer (voorzitter CPRC) in het Algemeen Politieblad, jaargang

135, nr. 26, 20 december 1986, blz. 587-590.

3 Verdelman, F. Interpol geen superspeurder. Algemeen Politieblad, jaargang 136, nr. 17,

22 augustus 1987, blz. 402-403.
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van de CRI gelegd bij allerhande activiteiten die kunnen worden ge-
plaatst onder de noemer "het verzamelen, bewerken, registreren, analy-
seren en ter beschikking stellen van informatie", de eerste taak van de
CRI uit de tot dan algemeen gehanteerde taakomschrijving. Ook bij het
fungeren van de CRI als nationaal bureau Interpol worden vrijwel geen
vraagtekens geplaatst, zij het dat men graag meer soepelheid zou wen-
sen in de mate waarin vanuit de lokale politie rechtstreeks contacten
naar het buitenland mogen worden onderhouden. Over de andere taken
van de CRI volgens de taakomschrijving bestaan grotere verschillen van
mening. Zowel onder rechercheleiding als onder uitvoerend personeel
brengt een belangrijk deel van hen beperkingen aan in de mate van co-
ordinatie en assistentieverlening door de CRI bij opsporingsonderzoeken;
het percentage loopt uiteen van ca. een derde tot bijna de helft van de
ondervraagde politiefunctionarissen. Meer in het bijzonder worden deze
beperkingen aangebracht in de grotere korpsen en door mensen met
veel recherche-ervaring. Ten aanzien van de coordinatie door de CRI
wordt gesteld dat deze zich alleen mag uitstrekken tot de coordinatie
van informatie op het bovenregionale of (inter)nationale vlak. De assis-
tentieverlening dient zich te beperken tot kennis of deskundigheid op
heel specialistische gebieden, waarover men lokaal of regionaal niet de
beschikking heeft en vanuit kosten-baten-overwegingen ook in de toe-
komst waarschijnlijk niet zal hebben.

Naast beperkingen in de taken van de CRI heeft de politie echter ook
diverse wensen tot aanvullingen. De meeste van deze aanvullingen heb-
ben betrekking op het grote belang dat wordt toegekend aan het be-
staan van een centrale vraagbaak; men wenst een uitbreiding van het
aantal terreinen waarop registratie door de CRI wordt bijgehouden.
Genoemd worden vooral een registratie van ontvreemde goederen, van
lopende opsporingsonderzoeken, van opgedane ervaringen met en be-
schikbaarheid van (technische) middelen, enz. In dit verband blijft wel
een aantal vragen staan: moet alle opslag van gegevens bij de CRI ge-
beuren; is de CRI alleen een centrale verwijzingsindex of is er een tus-
senvorm waarin alleen informatie die voldoet aan bepaalde criteria bijj
de CRI wordt opgeslagen; gaat het zowel om de "harde" als de "zachte"
of CID-informatie?

Andere aanvullingen betreffen de wens dat de CRI een innoverende en
stimulerende rol gaat vervullen op technisch gebied, op het gebied van
automatisering, op "nieuwe" criminaliteitsgebieden, zoals computercrimi-
naliteit en milieucriminaliteit, met betrekking tot misdaadanalyse. Kort-
om, de CRI zou meer moeten doen aan research en development. Ten
aanzien van de misdaadanalyse wordt voorts opgemerkt dat de CRI een
taak zou moeten hebben, enerzijds om (in samenwerking met het OM)
belangrijke opsporingsonderzoeken van de grond te krijgen en ander-
zijds om de bevindingen uit dergelijke analyses door te laten klinken in
het beleid. Ten slotte mag de wens tot uitbreiding van.de internationale
contacten, via liaisons, ook in de landen in Europa. niet onvermeld
blijven.

Aan de rechercheleiding is ook de vraag voorgelegd naar de positie
van de CRI in verband met de toenemende regionale samenwerking tus-
sen rijks- en gemeentepolitie. De meerderheid van de leiding blijkt ook
in de toekomst een duidelijke plaats te reserveren voor de CRI, vanuit
het belang van overkoepeling en coordinatie van de diverse politiere-
gio's en vanuit het toenemende accent op (inter)nationalisering van de
criminaliteit. Circa een derde evenwel verwacht een afname van de be-
hoefte aan de CRI; dit zijn vooral leidinggevende functionarissen uit de
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kleinere korpsen. Zij verwijzen daarbij naar de toenemende mogelijkhe-
den voor kleine korpsen om terug te vallen op de centrumkorpsen.

Neemt bij de politie over het geheel genomen de behoefte aan een
instituut als de CRI in de toekomst niet af, enigszins anders ligt het
voor de taken van de CRI. Meer nog dan in de antwoorden op de vraag
naar de huidige taakstelling komt naar voren dat de taken van de CRI
in de toekomst in belangrijke mate op het gebied van het verzamelen
en ter beschikking stellen van informatie dienen te liggen, het fungeren
als een centrale vraagbaak. Daadwerkelijke inbreng van de CRI bij op-
sporingsonderzoeken in de vorm van een ver gaande vorm van coordina-
tie of in de vorm van personele assistentie staat dan meer dan nu reeds
het geval is, onder druk en dient volgens de rechercheleiding . beperkt
te blijven tot het echt noodzakelijke, wanneer er geen alternatieven
voorhanden zijn of wanneer het gaat om zeer specifieke kennis of des-
kundigheid.

Alhoewel er van de zijde van het OM relatief weinig contacten zijn met
de CRI, zijn daar evenmin twijfels ten aanzien van de vraag of de CRI
bestaansrecht heeft. De taken die de ondervraagde leden van het OM
aan de CRI willen toekennen, komen in grote lijnen overeen met de
reacties van de kant van de politie. Op de eerste plaats staat volgens
hen het belang van een centrale vraagbaak, zij het dat kritisch - en in
de toekomst wellicht nog meer - moet worden bezien welke informatie
daarbij centraal bij de CRI moet worden opgeslagen en welke informatie
decentraal blijft opgeslagen. Ten tweede wordt - als een nadere invul-
ling van de informatietaak - gewezen op het belang van misdaadanalyse
door de CRI; een aantal ondervraagden ziet zelfs primair de CRI gelijk
aan de LCID. Voor het overbrengen van de resultaten van CRI-analyses
naar politie en OM wordt verwezen naar de structuur zoals wordt voor-
gesteld in het rapport van de Werkgroep Gonsalves met betrekking tot
de zware, georganiseerde criminaliteit. Via de landelijke contactofficier
van de CRI, wanneer nodig ook via de coordinerende Procureur-Gene-
raal zou de analyse kunnen worden ingebracht in de prioriteitenstelling
in het regionale overleg van recherchechefs en OM.4

Ten aanzien van een coordinerende rol van de CRI worden door het
OM, evenals de politie dat doet, beperkingen aangebracht in die zin dat
de coordinatie niet veel anders mag zijn dan ondersteunend (inbrengen
van informatie, attenderen op onderzoeken elders, enz.). Op een zelfde
wijze worden grenzen gesteld aan de assistentieverlening door de CRI,
namelijk alleen dan wanneer het gaat om specifieke vaardigheden of
kennis die lokaal en regionaal niet beschikbaar zijn.

De geïnterviewde leden van het OM zien meer dan de politie een be-
langrijke - en in de toekomst nog belangrijker wordende - taak wegge-
legd voor de CRI. Naast de buitenlandse telex- en schriftelijke contac-
ten denkt men vooral ook aan adviezen over de meest aangewezen pro-
cedures tot contact met het buitenland, aan hulp bij het leggen van
contacten of aan adviezen over buitenlandse rechtssystemen.

Ten slotte wijken ook de nieuwe taken die het OM voor de CRI ziet,
weinig af van de nieuwe taken die de politie voorstaat: geavanceerde
technische middelen, tolken, computerhard- en software. Wel is er in
die zin een verschil dat de leden van het OM ook behoefte blijken te

4 Zie verder ook het artikel van Pijl, D. Wettelijk kader aanpak georganiseerde crimi-

naliteit. Algemeen Politieblad, jaargang 137, nr. 4, 20 februari 1988, blz. 75-78.
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hebben aan een juridisch informatie- of documentatiepunt, wellicht bij
de CRI.

De verschillende opvattingen over de taakstelling van de CRI naast el-
kaar leggend, blijkt er een grote mate van overeenkomst te zijn tussen
de taakstelling zoals politie en OM deze zien en zoals de CRI deze zelf
ziet en recentelijk in de Contourennota heeft verwoord. De CRI is
daarbij een instantie die op een breed terrein ondersteuning kan verle-
nen en waarop men een beroep kan doen, wanneer men niet zelf in de-
ze ondersteuning kan voorzien. De ondersteuning betreft dan niet alleen
informatie, maar ook advisering, bemiddeling en daadwerkelijke specia-
listische assistentie. Wèl zou men kunnen stellen dat de nadere invulling
van de nieuw geformuleerde taakstelling in de Contourennota wat ach-
terwege blijft. Dit heeft het mogelijke gevaar dat, net zoals dat het
geval lijkt te zijn met de oude taakstelling, juist weer over de onder-
steuning en assistentieverlening misverstanden gaan ontstaan. Een twee-
de kanttekening betreft de geringe aandacht voor buitenlandse contac-
ten, anders dan in het kader van Interpol. Wat daarin ook enigszins
ontbreekt is een aanzet tot een informatiebeleid, waarbij enerzijds tus-
sen CRI en lokale politie afspraken (die meer inhouden dan Richtlijnen)
worden gemaakt over de aard van de aan de CRI te leveren informatie,
maar waarbij anderzijds ook CRI en lokale politie op elkaar terugkoppe-
len wat met de aangereikte informatie is gedaan of waarom men er wei-
nig mee heeft kunnen doen. Dit zijn mechanismen die, de onderlinge in-
formatie-uitwisseling kunnen stimuleren en activeren. Wellicht ook zou
de landelijke contactofficier voor de CRI hierin een rol kunnen hebben
door meer aandacht te besteden aan contacten van algemene aard tus-
sen CRI en politie/justitie; blijkens bijvoorbeeld het jaarverslag over
1986 worden zijn contacten voornamelijk door de CRI geïnitieerd en
hebben ze betrekking op concrete zakenti. Het innoverende aspect ten
slotte dat politie en OM graag bij de CRI op gang gebracht zouden
zien, zit daarentegen nu wel duidelijk besloten in de nieuw geformu-
leerde taakstelling.

De bovenlokale samenwerking tussen rijks- en gemeentepolitie en de
vorming van min of meer permanente regionale recherchestructuren
wordt niet als een bedreiging voor de positie van de CRI beschouwd. De
CRI zal zich, zo is de indruk, nog meer kunnen of moeten concentreren
op het verzamelen en verstrekken van informatie en op een ondersteu-
nende taak op het vlak van de bovenregionale en (inter)nationale crimi-
naliteit en op heel specifieke vaardigheden die elders niet aanwezig
zijn.6

Actiepunten

In het voorgaande is op een aantal punten reeds gewezen op de redelijk
grote mate van overeenstemming van de bevindingen van het WODC-on-
derzoek met de inhoud van de Contourennota van de CRI. Op zich ge-
nomen stemt dit hoopvol als het gaat om de kansen voor een beter
functioneren van de CRI in de nabije toekomst. Toch is het goed om de
punten die de aandacht verdienen, nog eens op een rij te zetten.

ti Zie ook het rapport van de RAC-werkgroep functioneren CRI van juni 1988.

6 Zie ook het interview met mr. A. Heijder en A.F.J. Woltjer in het Algemeen Politieblad.
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1. De taakstelling van de CRI
Het onderzoek heeft gegevens aangedragen over de door politie en
OM onderkende noodzaak van een instituut als de CRI en over de
gewenste taakstelling van dit instituut. De informatietaak van de
CRI en de functie van nationaal bureau Interpol staan nauwelijks
ter discussie, hooguit de vormgeving ervan. Voorts wordt het belang
van innovatie en "research and development" door de CRI bena-
drukt. Minder eenstemmigheid, noch bij de politie, noch bij het
OM, is er over de coordinatie en de assistentieverlening door de
CRI. Daarbij bleken zich bij de politie onder andere verschillen
voor te doen naar korpsgrootte, geografische ligging en mate van
recherche-ervaring. De grotere korpsen respectievelijk de meer er-
varen politiefunctionarissen zeggen vooral behoefte te hebben aan
een centrale vraagbaak; vanuit de kleinere korpsen is die behoefte
blijkbaar breder, alleen al door het feit dat men minder "zelf in
huis" heeft. Zou men op basis hiervan beslissen tot een differentia-
tie in de serviceverlening door de CRI naar korpsgrootte, dan ver-
houdt zich dit echter niet tot het feitelijke beroep dat op de
diensten van de CRI wordt gedaan. Ook vanuit de grotere korpsen
respectievelijk door meer ervaren politiefunctionarissen wordt een
beroep gedaan op ondersteuning door de CRI respectievelijk wordt
gebruik gemaakt van het aanbod van de zijde van de CRI dienaan-
gaande. Daarbij dient men zich overigens wel te realiseren dat het,
voor zover het gaat om assistentie door de CRI, veelal om tamelijk
specifieke deskundigheden gaat. Het sluitstuk in de overeenstemming
over de; in de Contourennota opnieuw geformuleerde, taakstelling
van de CRI in de vorm van een vastlegging in de Politiewet ont-
breekt nog steeds. Het lijkt een goede zaak dit nu op korte termijn
te doen geschieden.

2. Verhouding tussen CRI en politie en justitie
Vanwege de actuele belangstelling voor de CRI hebben de onderzoe-
ken van het WODC en van de Algemene Rekenkamer een (eenmali-
ge) onderbouwing gegeven aan de prioriteiten in de taken van de
CRI alsmede een overzicht van de knelpunten die zich voordoen in
het functioneren van de CRI. Ofschoon dit aspect in het WODC-
onderzoek niet systematisch is belicht, is het denkbaar dat er een
bepaald forum wordt gecreëerd, waarin prioriteiten en feitelijk
functioneren'van de CRI de aandacht hebben. Daarbij komt het be-
lang, zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de RAC in een artikel in
het Algemeen Politieblad heeft benadrukt, dat de politie de CRI als
een instituut van haarzelf gaat zien. Inmiddels heeft dit alles een
concrete gestalte gekregen in de voorstellen van de RAC tot het
instellen van een Raad van Toezicht voor de CRI (Raad. voor de
CRI), die een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de CRI,
het veld en de beheerder van de CRI.

3. De interne organisatie van de CRI
Het feit dat er enige differentiatie lijkt te bestaan in soorten van
gebruikers van de CRI, geeft ondersteuning aan de gedachte tot een
andere interne organisatiestructuur. De technische recherche bij de
lokale politie heeft vrijwel uitsluitend contact met de vuurwapen-
centrale, en de lokale herkenningsdiensten met de afdeling politie-
informatie van de CRI. De contacten van de overige gebruikers zijn
tamelijk gespreid over de diverse afdelingen van de CRI. Wanneer
dit in verband wordt gebracht met de kritiek op de organisatie-
structuur van de CRI, zou dit kunnen resulteren in de keuze voor
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één algemene ingang tot de diverse recherchecentrales en/of tot
een andere, minder gedifferentieerde indeling in centrales. Dat aan
passingen in de interne organisatie noodzakelijk of in ieder geval
wenselijk zijn, wordt ook in de Contourennota onderkend. Het lijkt
een goede zaak daarmee niet al te lang te wachten en daaraan bin-
nen afzienbare termijn een concrete invulling te geven.

4. De wijze van informatie-uitwisseling tussen CRI en politie/het be-
lang van automatisering
Gezocht moet worden naar efficiëntere manieren van informatietoe-
levering aan de CRI. Tot aan het moment dat bij CRI en politie op-
timaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die auto-
matisering biedt, dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij de
lokaal bij de politie (en anderen) in gebruik zijnde formulieren.

5. De Richtlijnen voor een doelmatige opsporing
Het bestaan van de Richtlijnen - die aangepast en vereenvoudigd
zouden moeten worden? - dient meer onder de aandacht te worden
gebracht. De naleving ervan dient bovendien meer gecontroleerd te
worden. Daarbij verdient de wijze waarop de informatietoelevering
aan de CRI binnen het korps is georganiseerd, eveneens de aan-
dacht. Desnoods zou tot een verplichte naleving van de Richtlijnen
moeten worden overgegaan, hoewel er ook twijfels zijn of een der-
gelijke verplichting werkt. Van diverse kanten is voorts aangedron-
gen op een kritische bezinning op de inhoud van de Richtlijnen.
Meer algemeen geformuleerd gaat het om de vraag naar het infor-
matiebeleid ten aanzien van de CRI; welke informatie dient waar
(en hoe) te worden opgeslagen? Wanneer selectiever wordt omge-
gaan met de informatie die aan de CRI moet worden verstrekt,
kunnen twijfels over de effectiviteit en de noodzaak van het inzen-
den van allerlei informatie aan de CRI enigszins worden weggeno-
men. Want uiteindelijk gaat het toch om de vraag of de CRI alle
binnenkomende informatie goed en snel kan verwerken; daarop
wordt de CRI in belangrijke mate beoordeeld.

6. Het onderhouden van contacten met de lokale politie
Ofschoon door de politie een detachering vanuit de CRI bij de poli-
tie niet unaniem als zinvol of effectief wordt gezien, kan hiervan
een katalyserende invloed uitgaan. Door betere en meer persoonlijke
contacten tussen CRI en politie kan de informatietoelevering wor-
den gestimuleerd. Ditzelfde zou kunnen gebeuren door een intensi-
vering van de bezoeken aan de korpsen respectievelijk aan bepaalde
contactpersonen binnen de korpsen. Van belang daarbij is tevens de
wijze waarop CRI-medewerkers zich binnen de korpsen presenteren.

7. De kwaliteit van de dienstverlening door de CRI
Naast de wijze van presentatie is ook de kwaliteit van de diensten
van de CRI van belang. Over de kwaliteit van de assistentieverle-
ning zijn weinig klachten, over de kwaliteit van de informatie aan-
zienlijk meer. Door betere materiële/geautomatiseerde mogelijkheden
en een selectie in de toe te leveren informatie lijkt verbetering van
de kwaliteit mogelijk. Dit zou ook kunnen worden bereikt door van-
uit de CRI meer feedback te geven en meer terug te koppelen naar
het korps op de geleverde informatie. Zeker voor de internationale

7 De meeste recente voorstellen dienaangaande zijn om de commissie, onder voorzitter-

schap van mr. A.J. Kalthoff, te dechargeren en de herziening van de Richtlijnen met

voorrang verder ter hand te laten nemen door de hierboven genoemde Raad van Toezicht.
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berichten, maar niet uitsluitend, geldt dat de snelheid van reageren
van belang is. Enkele concrete punten die tot slot met betrekking
tot de dienstverlening door de CRI zijn genoemd, betreffen: een
"verwijsfunctie" door de CRI voor diensten, deskundigheden, facili-
teiten, informatiesystemen of technische middelen die ergens in den
lande aanwezig zijn; het creëren van een documentatiepunt respec-
tievelijk het uitbouwen van de huidige documentatie-afdeling; het
vertalen van met name Franse telexen alvorens deze naar de korp-
sen door te zenden; het bemiddelen of zelf ter hand nemen van de
coordinatie en kwaliteitsbéwaking van het telexverkeer; en een uit-
breiding van het aantal landen alwaar een liaison is gestationeerd
(waarbij de omliggende landen evenzeer in aanmerking moeten ko-
men.

8. Voorlichting over de CRI
De CRI als organisatie blijkt tamelijk onbekend in de zin van:
waarvoor kun je bij de CRI terecht, wat mag ik ervan verwachten,
bij wie moet ik zijn, enz. Het lijkt een goede zaak om in de vorm

- van een handzame brochure en/of een inleiding in het kader van
recherchecursussen meer bekendheid aan de CRI te geven. Dit zou
dan overigens niet beperkt moeten blijven tot informatie over de
CRI met inbegrip van het bureau Interpol; ook informatie over het
Gerechtelijk Laboratorium en andere centrale servicediensten zou
daarin opgenomen moeten worden, met een uiteenzetting van de
verschillen in taken en werkzaamheden. Over dit laatste blijken
nogal eens onduidelijkheden te bestaan.

9. De mogelijkheid van een stage of detachering
Een andere vorm om de bekendheid met de CRI te vergroten kan
zijn korte werkbezoeken of stages vanuit de politie en wellicht ook
het OM aan de CRI te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt (zie ad
6) geen duidelijke behoefte aan een verblijf van langere duur in de
vorm van een detachering.

10. Een actief naar buiten toe optreden van de CRI
Als een rode draad door een aantal van de hierboven genoemde ac-
tiepunten loopt het feit dat de CRI zich veel meer moet manifeste-
ren, moet laten zien hoe de interne organisatie in elkaar steekt en
welke verscheidenheid aan diensten kunnen worden geleverd, zich
meer in de korpsen moet laten zien en daartegenover ook duidelijk
maakt wat het van de "klanten" verlangt, welke procedures gevolgd
moeten worden, enz. Om het belang van dit alles te benadrukken is
het nogmaals in een actiepunt bij elkaar gezet.

Al deze actiepunten zijn, los van de volgorde waarin ze zijn geplaatst,
in ongeveer gelijke mate van belang. Het vastleggen van de wettelijke
status van de CRI zonder aanpassingen in de interne organisatie of
zonder een duidelijk beleid met betrekking tot de door de CRI te leve-
ren diensten kan nimmer tot een goede dienstverlening aan de klanten
leiden. Met het oog op het leveren van die diensten waaraan behoefte
is en die gewaardeerd worden kan de CRI niet in een relatief' isolement,
in relatieve onbekendheid of op verre "afstand" van de gebruiker func-
tioneren, noch op het uitvoerende niveau noch op het beleidsbepalende
niveau.

Na het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer
over de CRI zijn diverse activiteiten ter hand genomen. Het onderzoek
van het WODC was één van deze activiteiten. Daarnaast is met name
ook binnen de CRI een proces in gang gezet dat onder andere heeft ge-
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resulteerd in de Contourennota van de CRI, waarin van de zijde van de
CRI een standpunt ten aanzien van de knelpunten in het functioneren
en ten aanzien van de doel- en taakstelling van de CRI wordt ingewon-
nen. En ook van de zijde van de Recherche Advies Commissie is een
werkgroep belast geweest met het doen van aanbevelingen voor een be-
ter functioneren van de CRI. De resultaten van het WODC-onderzoek
zijn steeds vroegtijdig ingebracht in de projectorganisatie binnen de
CRI en in de werkgroep van de RAC. Mede daardoor zijn vrijwel alle
van de bovengenoemde actiepunten terug te vinden in de aanbevelingen
van de werkgroep van de RAC en sluit ook de Contourennota van de
CRI aan op de bevindingen van het onderzoek. Inmiddels heeft de RAC
de aanbevelingen_van de werkgroep overgenomen. Ook het Coordinerend
Politie Beraad heeft deze aanbevelingen, waaronder het instellen van
een Raad voor de CRI, tot de hare gemaakt. In die zin kan worden ge-
concludeerd dat de trein op de rails is gezet om de CRI in staat te
stellen beter te kunnen functioneren. Deze trein moet nu zo snel moge-
lijk vertrekken, binnen en buiten de CRI.
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1 De Centrale Recherche Informatiedienst

1.1 Inleiding

Mede naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer
over het functioneren van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)
heeft het WODC een onderzoek verricht onder politie en Openbaar Mi-
nisterie (OM). Alvorens in de volgende hoofdstukken de resultaten van
dit onderzoek worden gepresenteerd, wordt in dit hoofdstuk kort inge-
gaan op de ontstaansgeschiedenis en de taken van de CRI en de discus-
sie die daaromtrent in het verleden is gevoerd. Ook de positie van de
CRI in het Nederlandse politiebestel wordt daarbij betrokken. De laatste
paragraaf geeft een kort overzicht van de inhoud van het rapport.

1.2 Een stukje geschiedenis

De naam Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) dateert van 1972.
Het instituut als zodanig is echter van oudere datum en heeft een aan-
tal voorlopers gekende.

De behoefte aan centraal opgeslagen gegevens met betrekking tot ge-
pleegde criminaliteit en verantwoordelijke daders ontstond reeds in het
begin van deze eeuw en resulteerde in de oprichting van herkennings-
diensten bij diverse lokale politiekorpsen als ook -in de oprichting van
informatiepunten met betrekking tot specifieke delicten, zoals de auto-
diefstallencentrale bij de gemeentepolitie van Rotterdam en de valsgeld-
centrale bij de Nederlandsche Bank (vanaf 1929 omgezet in de Neder-
landsche Centrale inzake Falsificaten).

Rond 1938 wordt een begin gemaakt met de oprichting van een Rijks-
recherchecentrale, bestaande uit:
- de rijksvreemdelingendienst;
- de rijksidentificatiedienst (antecedenten, signaleringen, dactygege-

vens);
- de rijksopsporingsdienst (naast het verzamelen van gegevens ook een

executieve taak ten aanzien van verdovende middelen, kwakzalverij,
autodiefstallen, handel in vrouwen en kinderen, pornografie, zakken-

).rollerij).

In verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog komt deze
oprichting niet verder van de grond. En na de Tweede Wereldoorlog
wordt de rijksopsporingsdienst omgezet tot een bureau criminele voor-
lichting, dat geen executieve bevoegdheden had en dat bestond uit een
achttal centrales voor specifieke delicten (falsificaten, zware misdrijven,
automobieldiefstallen, vrouwen/kinderhandel, verdovende middelen,
zwendel, internationale misdadigers).

In 1956 worden het bureau criminele voorlichting en de rijksidentifi-
catiedienst samengevoegd tot de onderafdeling Opsporingsbijstand (OOB)
van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie. Naast bureaus
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als dactyloscopie, technische opsporingsdienst, fototechniek, documenta-
tie, vertalingen en publikaties was er een bureau bijzondere delicten en
een bureau herkenningsdienst, waar de gegevens over specifieke delicten
waren ondergebracht.

Eind jaren zestig zijn de technische opsporingsdienst en een deel van
de fototechniek ondergebracht bij het Gerechtelijk Natuurkundig Labo-
ratorium, dat toen naar Rijswijk verhuisde.

Begin jaren zeventig wordt het bureau bijzondere zaken opgesplitst in
een aantal informatiecentrales, de herkenningsdienst wordt opgeheven
en de gegevensbestanden worden ondergebracht bij de nieuw gevormde
informatiecentrales. Redenen voor deze interne reorganisatie waren:
- de stijging van de criminaliteit en dan met name van bepaalde delic-

ten, zoals verdovende middelen, gewapende overvallen, politiek terro-
risme;

- de behoefte vanuit de lokale korpsen aan analyse, coordinatie bij gro-
tere onderzoeken en specialistische ondersteuning.

In 1975 wordt de CRI een buitendienst van het Ministerie van Justitie.
Vóór die tijd was de CRI qua werkgebied door de eerder genoemde be-
hoefte vanuit de korpsen aan ondersteuning reeds uitgebouwd met een
aantal specialismen en qua personeel met een aantal tactische recher-
cheurs. Na 1975 trad er geleidelijk een verdere verschuiving op van
passieve informatieverzameling en -verstrekking naar een meer actieve
wijze van opereren.

De zwaardere accenten in de bestrijding van bepaalde vormen van
criminaliteit leiden in de periode van 1977 tot 1982 tot verdere aan-
passingen in de interne organisatie, mede ook naar aanleiding van een
intern organisatie-onderzoek. Zo werd de enigszins versnipperde interne
organisatie omgevormd tot drie afdelingen, waaraan later - mede ten
gevolge van ontwikkelingen op het gebied van automatisering en infor-
matica - nog een vierde afdeling werd toegevoegd. Een van deze afde-
lingen is de afdeling recherchezaken, waar de diverse recherchespecia-
lismen in aparte centrales zijn ondergebracht. In deze periode is de CRI
ook qua personele bemanning gegroeid, van ca. 215 in 1977 tot ca. 340
in 1985.

Een verdere aanpassing van de interne organisatie van de CRI behoort
tot de mogelijkheden. Niet alleen is in het kader van de regeling voor
de Criminele Inlichtingendiensten (de CID-regeling) de Landelijke Dienst
(LCID) bij de CRI gelokaliseerd en is in het kader van het beleidsplan
"Samenleving en Criminaliteit" de CRI uitgebreid met een sectie mis-
daadanalyse, ook komt mogelijk de projectorganisatie die - mede naar
aanleiding van de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het functio-
neren van de CRI - binnen de CRI in het leven is geroepen, met voor-
stellen voor een andere organisatie en werkwijze.

1.3 De interne organisatie en werkwijze van de CRI

Hierboven is reeds aangegeven dat de CRI momenteel is opgebouwd uit
vier afdelingen, te weten de afdeling algemene zaken, de afdeling re-
cherchezaken, de afdeling politie-informatie en het stafbureau CRI. In
dit rapport wordt volstaan met een korte aanduiding van het specifieke
werkterrein van deze afdelingen; voor een uitgebreider overzicht wordt
verwezen naar de jaarverslagen van de CRI.

De afdeling algemene zaken is belast met de "zorg voor het apparaat"
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(personeel, materieel e.d.) en de ondersteuning van de diverse activitei-
ten van de CRI. De afdeling recherchezaken omvat negen qua omvang
nogal uiteenlopende centrales, elk met een eigen specialisme. Deze spe-
cialismen zijn: verdovende middelen, bijzondere zaken, groepscriminali-
teit en overvallen, fraude, vuurwapens, kunst- en antiekdiefstallen,
autodiefstallen, falsificaten en criminele inlichtingen.

De afdeling politie-informatie is belast met het beheer van de bij de
CRI aanwezige grote informatiebestanden en is wat dat betreft een be-
langrijke schakel tussen de CRI en de lokale politie. Met name geldt dit
voor het informatiecentrum dat telefonisch de door de korpsen gevraag-
de informatie verzorgt met betrekking tot binnenland en (deels) buiten-
land. Omdat het informatiecentrum 24 uur per dag open is, is het bo-
vendien het centrale aanspreekpunt buiten kantooruren, als het gaat om
vragen vanuit de politie in de richting van de CRI. Naast het informa-
tiecentrum omvat de afdeling diverse registraties: persoonsgegevens van-
wege opgemaakte processen-verbaal, detenties, signaleringen in het Cen-
traal Politie Register en met betrekking tot de opsporing van personen,
motorvoertuigen, bromfietsen e.d. in het Opsporingsregister. De dacty-
loscopische dienst heeft het beheer over vingerafdrukcollecties en ver-
richt op verzoek van de lokale politie sporenonderzoek als ook de iden-
titeitsvaststelling van gedetineerden bij aanvang van de detentie. Voorts
bestaat binnen de afdeling politie-informatie een fototechnische dienst.

Het stafbureau CRI behartigt, met name de beleidsondersteuning aan
de leiding van de CRI. Meer specifiek is het bureau belast met het be-
geleiden van het automatiseringsproces. Vooralsnog is bovendien, voor-
uitlopend op een mogelijke interne reorganisatie op grond van de bevin-
dingen van de lopende projectorganisatie, de sectie misdaadanalyse bij
dit stafbureau ondergebracht.

Wanneer in het rapport sprake is van "afdelingen of centrales" van de
CRI, wordt dit meer in het algemeen gehanteerd zonder precieze ver-
wijzing naar de correcte aanduiding of het gaat om een afdeling, on-
derafdeling of centrale.

Naast de (veelal telefonische contacten met de) afdeling politie-infor-
matie worden de contacten tussen de CRI en de lokale korpsen onder-
houden door de rechercheurs van de centrales. De taakstelling van de
CRI, zoals deze in de volgende paragraaf aan de orde komt en die
enerzijds registrerende en informatie-coordinerende en anderzijds onder-
steunende en assisterende activiteiten omvat, is terug te vinden in de
organisatiestructuur van de centrales. Daarbij is ook de Interpoltaak
van de CRI voor een belangrijk deel naar de recherchecentrales gedele-
geerd.

hoofd centrale

1

ondersteuning/assistentie informatie/analyse/correspondentie
- coordinator verbindingen - coordinator administratie en administratie
- rechercheurs - systeembewerkers
- andere specialismen - documentalisten

(accountant) - Interpolcorrespondenten

- analysatoren
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Afhankelijk van de grootte van de centrale kent deze meer of minder
specifieke functies. Niet elke centrale bijvoorbeeld heeft evenveel re-
chercheurs of analysatoren. Dat brengt onder andere met zich mee dat
zeker in de kleine centrales de administratieve sectie een belangrijke,
telefonische schakel met de politie vormt.

Binnen de administratieve sectie wordt de binnenkomende informatie
verwerkt in de eigen systemen van de centrale. Verder worden de tele-
fonische en schriftelijke verzoeken om informatie beantwoord en wordt
de Interpolcorrespondentie behandeld. En waar mogelijk wordt de aan-
wezige informatie geanalyseerd.

De activiteiten van de rechercheurs (en accountants) bestaan naast
een actieve informatievergaring en -verstrekking via regionale vergade-
ringen en via werkbezoeken aan korpsen e.d. vooral uit ondersteuning
en assistentieverlening, dit laatste veelal op de specifieke terreinen van
de binnen de centrale aanwezige deskundigheid.

Onderlinge afstemming en coordinatie binnen de centrale wordt nage-
streefd door wekelijks werkoverleg en een schriftelijke neerslag van de
verrichte werkzaamheden en de'daaruit resulterende relevante informatie
op speciale informatieformulieren. Via deze laatste formulieren kan de
bij een bepaalde centrale binnengekomen informatie ook ter kennis wor-
den gebracht aan andere centrales of aan de afdeling politie-informatie.
Er zijn daarvoor echter geen vaste regels of procedures.

1.4 De taakstelling van de CRI

Reeds in de zg. Richtlijnen voor een doelmatige opsporing (van 1961) is
de taak van de toenmalige OOB vastgelegd: "het verlenen van assisten-
tie bij de opsporing van strafbare feiten en bij de tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke uitspraken". En specifiek als nationaal bureau Interpol
heeft de CRI een taak met betrekking tot de internationale samenwer-
king: "het langs administratieve weg inwinnen van politiële inlichtingen
in het buitenland, het verstrekken van dergelijke inlichtingen aan bui-
tenlandse autoriteiten, het verlenen van bemiddeling en medewerking bij
de opsporing van strafbare feiten en internationale criminelen in bin-
nen- en buitenland". In paragraaf 1.2 is reeds aangegeven dat in de
jaren zeventig het accent was verschoven van een meer registrerende
taak naar een meer ondersteunende taak, iets dat overigens past bij de
taakomschrijving van de OOB, zoals deze uit de Richtlijnen voor een
doelmatige opsporing valt af te leiden. Samengevat in vijf hoofdlijnen
houdt dan de taakomschrijving van de OOB/CRI in:
- het verzamelen, bewerken, registreren, analyseren en ter beschikking

stellen van informatie alsmede het verrichten van methodologisch on-
derzoek ter bevordering van een zo effectief mogelijke opsporing;

- het coordineren van bepaalde onderzoeken;
- het verlenen van assistentie aan de lokale politie, steeds op verzoek

en onder verantwoordelijkheid van de lokale politie;
-'het onderhouden van internationale (recherche)contacten;
- het geven van voorlichting over ontwikkelingen op het terrein van de

criminaliteitsbestrijding aan politie en justitie.

Deze taken passen binnen de doelstelling van de CRI, zoals deze op
verschillende plaatsen is vastgelegd: "te functioneren als een landelijk
coordinatie- en servicecentrum ten behoeve van politie en justitie bij
de bestrijding van de criminaliteit".
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1.5 De discussies over de CRI

De eerste discussies over de CRI dateren van de beginjaren zeventig,
naar aanleiding van de herziening van de Politiewet. In het ontwerp tot
herziening van de Politiewet2 is in artikel 65 sprake van het geven van
regels omtrent samenwerking, te geven door de beide politieministers. In
een nadere uitwerking blijkt dat dit onder andere betrekking kan heb-
ben op de vorming van personeelsbestanden, waaruit voor lopende on-
derzoeken een korps tijdelijk kan worden versterkt. In de artikelsgewij-
ze toelichting bij het wetsontwerp is sprake van regionale samenwerking
en regionale bijstandsteams; geen verwijzing wordt gemaakt naar de
OOB/CRI als de instantie die dit extra personeel zou moeten leveren.
Dat neemt niet weg dat in de reactie van de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten (VNG) op dit wetsontwerp al fel stelling wordt genomen
tegen het afsplitsen van functies aan eenheden die niet tot een politie-
regio (=gewesten) behoren en tegen het instellen van centrale politie-
eenheden voor het verlenen van bijstand, zonder overigens daarbij de
OOB/CRI te noemen3.

In het verdere traject van de behandeling van het wetsontwerp komt
de CRI meer in beeld. Onder andere in de Nota met vraagpunten over
de herziening van de Politiewet van de beide politieministers wordt de
vraag gesteld of er niet meer bijzondere organisatorische voorzieningen
voor de recherche op centraal niveau zouden moeten worden gecreëerd,
onder verwijzing naar een eerste aanzet daartoe in de vorm van de
CRI.4 In deze Nota wordt verder gesteld dat niet alle deeltaken van de
politie - en als zodanig wordt gedacht aan bepaalde recherchetaken -
uitsluitend binnen het gewest kunnen worden uitgeoefend en dat deze
taken dienen te worden uitgeoefend door diensten die rechtstreeks on-
der het beheer van de centrale overheid vallen. "Voor wat de recherche
betreft zou de dienst dienen te bestaan uit een centraal landelijk on-
derdeel en uit territoriaal gespreide onderdelen. Het centrale onderdeel
zou ongeveer dezelfde functie dienen te vervullen als de CRI, de terri-
toriale (=ressortelijke) onderdelen zouden tevens een potentieel kunnen
zijn voor assistentie aan de gewestelijke politie in die zaken die veel
mankracht of specialisatie vergen"5.

Reeds in de bijlagen bij deze Nota met vraagpunten wordt van poli-
tiezijde kritiek geleverd op de oprichting van landelijke recherche-on-
derdelen. Het Landelijk Contact ziet "geen plaats voor een operationeel
landelijk recherche-onderdeel, alleen voor centrale hulpdiensten". En de
Centrale voor Politie-organisaties stelt dat "een en ander niet mag be-
tekenen dat er voor de taakuitoefening bijzondere centrale diensten
worden opgericht, daar dit weer tot een andersoortig politie-apparaat
zou leiden"6.

En ook de VNG reageert in antwoord op de Nota met vraagpunten
negatief op het onderbrengen van bepaalde politietaken bij centraal be-
heerde diensten, vanuit de vrees voor het ontstaan van twee soorten
politie: "het is ondenkbaar de recherche-onderdelen uit de korpsen te
lichten en op een andere schaal te organiseren en te laten opereren".
Wel constateert de VNG de behoefte aan een centrale recherche infor-
matiedienst, maar deze wordt gezien als "slechts een administratieve
organisatie die niet operationeel is"7.

En wat was de reactie vanuit het Parlement op de voorstellen van de
beide politieministers, zoals gedaan in de Nota met vraagpunten? Uit
het Voorlopig Verslag van de bijzondere Kamercommisie blijkt dat de
commissieleden een nationale recherche als "onaanvaardbaar" beschouw-
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den8. De noodzaak van een landelijke opzet van bepaalde diensten was
volgens de commissie niet aangetoond. Alleen "als dit ter bestrijding
van bijvoorbeeld harde criminaliteit persé noodzakelijk zou zijn, zou
instelling van een zeer beperkte nationale recherche eventueel kunnen
worden overwogen".

Uit het bovenstaande mag worden geconcludeerd dat er reeds vanaf
het eerste moment dat er op ruimere schaal werd gediscussieerd over
landelijke diensten, vrijwel geen verschillen van mening waren tussen
politie, politiek en lokaal bestuur over de taakstelling van deze
diensten, ook niet op het gebied van de recherche. De CRI werd gezien
als een service-instituut en dat moest zo blijven, ook naar de mening
van de CRI zelf, zoals verwoord door het hoofd van de CRI naar aan-
leiding van de overgang van OOB naar CRI: "De reorganisatie en de
naamsverandering hebben zeer zeker niet de taak van de dienst - het
verlenen van bijstand in de ruimste zin van het woord aan politie en
justitie - gewijzigd"9.

De'herziening van de Politiewet heeft een (zeer) lange historie gekend.
Wel verschuift daarbij het accent van gewestelijke naar provinciale po-
litie, wanneer de gedachten van het gewest als vierde bestuurslaag wor-
den losgelaten. De discussie gaat voort en daarmee ook de discussie
over landelijke, diensten.

In de Memorie van Antwoord en in het Verslag van een mondeling
overleg tevens Eindverslag blijven de beide politieministers vasthouden
aan het instellen van landelijke diensten: "Er zijn nu eenmaal deeltaken
van de politie die niet uitsluitend in het organisatorische verband van
de provincie kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden zijn ...... de re-
cherche die zich met nationale en internationale criminaliteit moet be-
zighoudenlo "

Aan de hand van enkele concrete voorbeelden wordt vervolgens ge-
steld dat de centrale dienst (=CRI) executieve werkzaamheden mag ver-
richten, veelal in nauwe samenwerking met de provinciale of lokale re-
cherche, maar ook zonder voorafgaand contact en overleg. Ook al moet,
verwijzend naar de Memorie van Toelichting, de precieze wijze van
functioneren van een landelijk georganiseerde recherchedienst nog wor-
den uitgewerkt, heel duidelijk is de opvatting "dat het recherche-ap-
paraat met een centrale dienst moet worden aangevuld, met informeren-
de en voor bepaalde categorieën strafbare feiten ook coordinerende en
daadwerkelijk opsporende bevoegdheden".

Bij de diverse fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer
is bij de Openbare Behandeling van het voorstel tot herziening van de
Politiewet veel reserve met betrekking tot het oprichten van een lande-
lijke recherche. De noodzaak moet wel zeer duidelijk zijn aangetoond
en de bevoegdheid tot executief optreden moet dan worden beperkt tot
in de wet met name genoemde ernstige delicten"

De discussie over een landelijke dienst recherche respectievelijk een
executief opererende CRI heeft ook in de pers tot reacties geleid. Zo
verschenen er in 1976 artikelen in de Groene Amsterdammer en in Vrij
Nederland, waarin de vrees voor een Nederlandse FBI werd uitgespro-
ken.

Na de "roerige" periode van de jaren 1972-1976 is het een tijdje rus-
tig, totdat in 1980 een nieuw ontwerp voor een Politiewet verschijnt. In
dit ontwerp zijn de bakens ten aanzien van een landelijke dienst re-
cherche niet of nauwelijks verzet. In artikel 16 van het ontwerp wordt
een meer concrete invulling gegeven van de taken van een landelijke
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dienst recherche. Naast taken op het gebied van informatieverzameling
en -verstrekking, het verstrekken van adviezen en het desgevraagd ver-
lenen van ondersteuning komt daarin ook het coordineren en zonodig
verrichten van opsporingsonderzoeken aan de orde12.

Het zal geen verbazing wekken dat dit wetsontwerp opnieuw tot al-
lerlei reacties heeft geleid. Zo heeft de VNG in haar commentaar op
het wetsontwerp - naast de kritiek op de keuze voor provinciale poli-
tie - opnieuw bezwaar tegen het instellen van landelijke diensten "met
een veel omvattend taakveld en ingrijpende bevoegdheden" aangezien
"categorieën strafbare feiten bij de landelijke dienst (recherche) kunnen
worden ondergebracht"13. ^ .

In de Tweede Kamer hadden opnieuw zonder uitzondering de verschil-
lende fracties grote moeite met de uitgebreide taken die volgens het
wetsontwerp aan de landelijke diensten zouden worden gegeven. De po-
litieke partijen waren van mening dat landelijke diensten in hoofdzaak
een coordinerend en administratief karakter zouden moeten hebben en
dat het aantal en de bevoegdheden zo beperkt mogelijk zouden moeten
zijn. Alle fracties waren voor de komst van een landelijke dienst re-
cherche, doch er was geen eensluidende mening over de taken. Sommige
fracties waren tegen uitvoerende recherchetaken door deze dienst, an-
dere fracties spraken zich daarover niet uit14.

Uit ongeveer dezelfde periode dateert een motie van een aantal Ka-
merleden, waarin wordt gesteld dat "de CRI alleen dient te functioneren
als landelijk coórdinatie- en servicecentrum ten behoeve van politie en
justitie bij de bestrijding van criminaliteit en niet zelf executief re-
cherchewerk dient te verrichten"ls

En bij de behandeling van de begroting politie, over 1980, 1981 en
1982 wordt naar aanleiding van schriftelijke vragen en de genoemde
motie over de taken van de CRI door de Minister van Justitie gesteld
dat de CRI een dienstverlenende organisatie is, zonder zelfstandig exe-
cutieve taken. En dat slechts indien hierom wordt gevraagd door de po-
litie of door het OM, door de CRI bijstand wordt verleend16.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat over het algemeen
vrij grote eenstemmigheid bestond over de doel- en taakstelling van de
CRI. Na wat heftige discussies werd zowel van de kant van de verant-
woordelijke minister als van de kant van de politieke partijen benadrukt
dat de CRI primair een ondersteunende taak heeft. En van de kant van
de CRI wordt dit nadrukkelijk onderschreven. Zo zegt het hoofd van de
CRI: "De CRI is een service-instituut voor politie en justitie, met ' ande-
re woorden de CRI is er voor de politie en niet andersom"17.

En gezien het feit dat in de nota "Toekomst van het politiebestel"
met geen woord wordt gerept over de CRI, mag worden aangenomen dat
het standpunt van de minister dienaangaande niet is gewijzigd18.

Deze paragraaf afsluitend mag derhalve een algemene conclusie zijn
dat over het algemeen binnen en buiten de CRI weinig verschil van me-
ning heeft bestaan over de doel- en taakstelling van de CRI en dat
daarin het begrip "dienstverlening" centraal staat.

Alleen naar aanleiding van de ontwerpen over een nieuwe Politiewet
is er, geïnitieerd door de politieministers vanuit de wens tot een lande-
lijke dienst recherche - en dit wellicht weer ingegeven door de steeds
luider klinkende signalen over de stijging van de meer ernstige en meer
georganiseerde vormen van criminaliteit -, een soms heftige discussie
gevoerd. En het dient gezegd, ook recentelijk leidt de stijging van de
zwaardere, georganiseerde vormen van criminaliteit en de beperkte re-

21



sultaten in de bestrijding ervan weer tot het doorklinken van een wens/
noodzaak tot het oprichten van een landelijke recherche of van lande-
lijke teams op specifieke terreinenla

1.6 Het beheer over de CRI

De CRI is als buitendienst een onderdeel van het Ministerie van Justi-
tie. Het aspect "buitendienst" houdt in dat het hoofd van de CRI in het
kader van de deconcentratie van de buitendiensten (in toenemende ma-
te) de verantwoordelijkheid heeft over het beheer over personeel, mate-
rieel, middelen, enz.

Dat de CRI onder de beheersverantwoordelijkheid van een ministerie,
in dit geval van het Ministerie van Justitie, en niet van de politie valt,
is nimmer een punt van discussie geweest. Ook ten tijde van de heftige
discussies over het ontwerp voor een nieuwe Politiewet en over het op-
richten van een landelijke dienst recherche, kon een ieder, ook de
VNG, zich vinden in het feit dat de CRI/de landelijke dienst recherche
- in tegenstelling tot de (voorgestelde provinciale) politiekorpsen -
onder het Ministerie van Justitie zou ressorteren en niet onder het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze discussie is de mogelijkheid
tot beheer over de CRI vanuit de politie nimmer aan de orde geweest.

1.7 De positie van de CRI in het politiebestel

,Ofschoon de CRI reeds sedert 1972 onder de huidige naam bestaat - en
sedert 1975 als buitendienst van het Ministerie van Justitie -, ontbreekt
nog steeds een afzonderlijke instellingsbeschikking waarin de taken en
bevoegdheden van de CRI zijn vastgelegd. Evenmin is in de Politiewet
een bepaling opgenomen met betrekking tot of een verwijzing naar de
CRI. De CRI moet zich voor zijn bestaansrecht en taken in belangrijke
mate baseren op de zogenoemde "Richtlijnen voor een doelmatige opspo-
ring", die dateren uit 1961 en waaruit de taken voor de toenmalige OOB
zijn af te leiden. Zoals de naam reeds aangeeft, zijn het slechts
"richtlijnen" voor de informatietoelevering aan de CRI vanuit de opspo-
ringsinstanties en hebben ze geen verplichtend karakter. Niet alleen het
ontbreken van een formele basis voor de CRI, doch ook het onverplich-
tende karakter van de Richtlijnen leiden - zoals later zal blijken - tot
problemen in de informatietoelevering aan de CRI.

Op zich is er wel "gewerkt" aan het creëren van een wettelijke basis
voor de CRI. In de ontwerpen voor een nieuwe Politiewet was voorzien
in een dergelijke basis met het oprichten van een landelijke dienst re-
cherche. Doch de lange historie van deze wetsontwerpen is uiteindelijk
uitgemond in het intrekken ervan. Daarmee is de situatie momenteel
niet veel anders dan in de jaren zeventig, zij het dat nu de weg van de
regionale samenwerking tussen rijks- en gemeentepolitie een zwaar ac-
cent heeft gekregen.

Inmiddels heeft de Minister van Justitie in het kader van het beleids-
plan Samenleving en Criminaliteit (mei 1985) aangekondigd dat binnen
afzienbare tijd een wettelijke regeling voor de CRI tot stand zal ko-
men20. De dato 1988 is dit evenwel nog niet geëffectueerd. Een werk-
groep van de Recherche Advies Commissie (RAC) die begin 1986 is inge-
steld om advies uit te brengen over verbeteringen in het externe func-
tioneren van de CRI, -heeft in een tussenbericht aan de RAC (en later
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opnieuw in het eindrapport) aangedrongen op het verlenen van een wet-
telijke status aan de CRI in de Politiewet, zodat er "geen misverstand
kan bestaan over haar ondersteunende taak in het Nederlandse politie-
bestel en over de door haar te verrichten werkzaamheden".

Niet alleen is er geen wettelijke regeling ten aanzien van de relatie
tussen CRI en lokale politie c.q. opsporingsinstanties, evenmin zijn op
beleidsniveau de verhoudingen en verantwoordelijkheden vastgelegd als
het gaat om het functioneren van de CRI. Vanzelfsprekend berust het
gezag over de CRI uiteindelijk- bij de Minister van Justitie; en vanuit de
Directie Politie vindt een vorm van toezicht plaats. Daarnaast is sedert
1984 de RAC vanwege haar. samenstelling door de beide politieministers
aangewezen als college van advies voor de CRI. De belangrijkste taken
als college van advies zouden moeten zijn: fungeren als advies- en
overlegorgaan terzake van het functioneren van de CRI; toetsen van de
gedachten ten aanzien van dit functioneren aan de inzichten van politie
en justitie; en bevorderen dat politie en justitie en CRI elkaar over en
weer voorzien van de benodigde informatie en nauw samenwerken in het
belang van een doelmatige opsporing21.

Naar de mening van de eerder genoemde werkgroep zou evenwel met
name voor de controle op de naleving van de verplichtingen van CRI en
opsporingsinstanties (over en weer) die besloten liggen in het geven van
een wettelijke status aan de CRI, naast de RAC een onafhankelijk or-
gaan in het leven geroepen moeten worden, een Raad van Toezicht op
de CRI. Taak en samenstelling van een dergelijke Raad zouden bij wet
moeten worden geregeld. Ook in de Contourennota, die eind 1987 door
de interne projectorganisatie van de CRI is uitgebracht, worden (zij het
iets andere) voorstellen gedaan voor het creëren van mogelijkheden van
inbreng vanuit politie en justitie in de beleidsbepaling en -uitvoering
door de CRI22.

1.8 Opzet van het rapport

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar
het externe functioneren van de CRI. Het gaat hierbij vooral om het
oordeel van de zijde van de lokale politie, doch ook het OM komt aan
het woord. In hoofdstuk 2 worden de twee centrale onderzoeksvragen
en de gekozen onderzoeksopzet besproken. Vervolgens worden in hoofd-
stuk 3 de resultaten weergegeven voor de eerste centrale vraag, name-
lijk de opvattingen van de lokale politie over de bestaansgrond van de
CRI en de taken die dan door de CRI vervuld zouden moeten worden.
Hoofdstuk 4 behandelt de informatietoelevering vanuit de lokale politie
aan de CRI, met name rondom de "Richtlijnen voor een doelmatige op-
sporing". In hoofdstuk 5 wordt vervolgens aandacht besteed aan de re-
sultaten voor de tweede centrale onderzoekvraag, de eigen ervaringen
van de lokale politie met de CRI. Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijkheden
om de onderlinge relatie en verstandhouding tussen CRI en lokale poli-
tie te verbeteren. In hoofdstuk 7 worden dezelfde twee onderzoekvragen
- zij het meer in globale bewoordingen - beantwoord door het OM.

23



Noten hoofdstuk 1

1. Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van een artikel van De
Boer, H.W. Centrale Recherche Informatiedienst krijgt andere struc-
tuur, Algemeen Politieblad, 1270 jrg., nr. 23, november 1978, blz.
543-549.

2. Herziening Politiewet. s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, april 1969.

3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nota inzake de herziening
van de Politiewet. 's-Gravenhage, VNG, 1969, blz. 29 e.v.

4. Nota met vraagpunten over de herziening van de Politiewet. Tweede
Kamer 1971-1972, 10.124, nr. 3, 14 april 1972, blz. 6 e.v.

5. Op. cit., zie noot 4.

6. Op. cit., zie noot 4, bijlagen en Herziening Politiewet, verslag van
een verhoor. Tweede Kamer 1972-1973, 10.124, nr. 5, 5 april 1973.

7. Nota van de VNG inzake de herziening van de Politiewet, deel II,
's-Gravenhage, VNG, 1973, blz. 37 e.v.

8. Herziening Politiewet, Voorlopig Verslag. Tweede Kamer 1972-1973,
10.124, nr. 6, 29 augustus 1973, blz. 3 e.v.

9. Boudewijn, J.A.M. Van OOB naar CRI: terugblik en perspectief. Al-
gemeen Politieblad, 1218 jrg., nr. 8, april 1972, blz. 176-177.

10. Herziening Politiewet, Memorie van Antwoord. Tweede Kamer 1975-
1976, 10.124, nr. 7, 1 oktober 1975, blz. 9.
Herziening Politiewet, Verslag van een mondeling overleg tevens
Eindverslag. Tweede Kamer 1975-1976, 10.124, nr. 8, 9 juni 1976,
blz. 12 e.v.

11. Openbare behandeling Herziening Politiewet, Handelingen Tweede
Kamer, 16-17 juni 1976.

12. Ontwerp van een nieuwe Politiewet. s-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
1980.

13. De politie op de juiste plaats; commentaar van de VNG op het ont-
werp van een nieuwe Politiewet. 's-Gravenhage, VNG, september
1980, blz. 16.
Politie op gemeentelijke grondslag, VNG-proeve van een politiewet.
's-Gravenhage, VNG, februari 1982.

14. Van de Poel, J.W.E. Geen Kamermeerderheid voor provinciale politie
1 en II. In: De Nederlandse Gemeente, nr. 28, 1982, blz. 442-444, en
De Nederlandse Gemeente, nr. 29/30, 1982, blz. 446-447.
Discussienota over het voorontwerp Politiewet. s-Gravenhage, Werk-
groep politie van de VVD, augustus 1980.
Politie in discussie. Amsterdam, Stichting Vormingswerk PvdA, 1979.



15. Motie van Stoffelen c.s., Tweede Kamer 1981-1982, 17.100, hfdst.
VI en VII, nr. 19.

16. Behandeling begroting politie 1980, Tweede Kamer 1979-1980,
15.800, hfdst. VI.en VII, nr. 7, blz. 6 en nr. 8, blz. 16-17.
Behandeling begroting politie 1981. Tweede Kamer 1980-1981
16.400, hfdst. VI en VII, nr. 8, blz. 7 en 9.
Openbare handeling begroting politie 1982. Tweede Kamer 1981-1982,
Handelingen 24-25 november 1981, blz. 547 en blz. 586-587.
Behandeling begroting politie 1982. Tweede Kamer 1981-1982,
17.100, hfdst. VI en VII, nr. 9 en nr. 10.
Brief van Minister van Justitie. Tweede Kamer 1982-1983, 18.100,
hfdst. VI, nr. 9.

17. Van Straten, J. De plaats van de CRI binnen de Nederlandse re-
cherche. Tijdschrift voor de politie, 44e jrg., nr. 3, maart 1982,
blz. 97-101.

18. De toekomst van het politiebestel, brief van de Ministers van Justi-
tie en van Binnenlandse Zaken. Tweede Kamer 1984-1985, 18.874,
nr. 1-2. --

19. A. Mulder stelt in zijn bijdrage, Politie en Justitie, dat als de in-
ternationale en landelijk gespreide georganiseerde criminaliteit ver-
der zal toenemen, de instelling van een landelijk executief opere-
rende recherchedienst niet te vermijden zal zijn.
Politie en Maatschappij. Beschouwingen over de politie, aangeboden
aan dr. C.N._ Peijster bij zijn afscheid als hoofdcommissaris van de
gemeentepolitie te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, gemeentepolitie 's-
Gravenhage, 1982, blz. 40-48.
Tijdens het congres "De recherche onder de loupe", gehouden op 14
en 15 oktober 1985 op de Rechercheschool te Zutphen, werd de op-
lossing gezocht in een structurele regeling voor bovenlokale/boven-
regionale samenwerking bij de politie in permanente of ad hoc re-
chercheteams. Voorkomen diende te worden dat er een aparte (ge-
rechtelijke politie, FBI) politie zou ontstaan. Verder is in 1986 door
de Procureurs-Generaal een werkgroep onder voorzitterschap van de
PG 's-Hertogenbosch ingesteld die zich buigt over de problematiek
van bovenlokale samenwerking op het gebied van zware (georgani-
seerde) criminaliteit. In het in november 1987 uitgebrachte rapport
van deze werkgroep wordt gepleit voor het instellen van permanen-
te regionale opsporingsteams en in de eerste helft van 1988 komen
vanuit politie (en OM) diverse initiatieven van de grond tot het in-
stellen van (inter)regionale rechercheteams.
In de memorie van toelichting op de justitiebegroting 1988 wijst de
Minister van Justitie op de mogelijkheid tot het instellen van lan-
delijke rechercheteams voor specifieke vormen van criminaliteit en
in het begin van 1988 heeft dit in zoverre een invulling gekregen
dat vanuit de post "Bijzondere Opsporingskosten" extra gelden be-
schikbaar zijn gesteld voor personele uitgaven, in het kader van
de aanpak van de zware, georganiseerde misdaad.
Mr. M.A.A. van Capelle pleit voor de opsporing van zware, georga-
niseerde criminaliteit door één politie-apparaat. Daartoe zou vol-
gens hem de CRI met een opsporingsdienst moeten worden uitge-
breid, de Centrale Recherche Informatie- en Opsporingsdienst (CRI-

25



OD). Deze opsporingsdienst zou, gedecentraliseerd, "opgehangen"
moeten worden aan de ressorten (waarmee we weer terug zijn bij
de oude voorstellen voor de herziening van de Politiewet; LN). Van
Capelle, M.A.A. Centrale Recherche Informatie- en Opsporingsdienst:
oplossing voor een nijpend probleem. Tijdschrift voor de Politie,
498 jrg., nr. 12, december 1987, blz. 574-575.
Aan de andere kant stelt bijvoorbeeld drs. H.F. Vegter dat de CRI
"veeleer een coordinerende en adviserende taak heeft dan een op-
lossende". Vegter, H.F. De CRI opnieuw in de belangstelling. Tijd-
schrift voor de Politie, 488 jrg., nr. 5, mei 1986, blz. 213-216.

20. Beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. 's-Gravenhage, Staatsuit-
geverij, mei 1985.

21. Rapport inzake het functioneren van de Centrale Recherche Infor-
matiedienst. s-Gravenhage, Algemene Rekenkamer, juni 1985, blz. 45.

22.. Contourennota CRI. 's-Gravenhage, CRI, december 1987.

9

26



2 Het onderzoek

2.1 Probleemstelling

Begin 1985 werd het WODC door de leiding van de CRI benaderd met de
vraag of het WODC onderzoek zou kunnen doen ten behoeve van de af-
deling recherchezaken van de CRI. In het verlengde van de in het vori-
ge hoofdstuk besproken discussies buiten de CRI was ook binnen de CRI
een discussie ontstaan over de taakomschrijving van de CRI en met na-
me over de wijze waarop de rechercheurs van de diverse centrales van
de afdeling recherchezaken hun taak dienden uit te voeren. Naast deze
discussie speelde de vraag hoe de interne communicatie- en organisatie-
structuur gewijzigd zou moeten worden om beter te functioneren en
meer toegesneden te zijn op de taakomschrijving van de CRI.

Besloten werd dat het WODC een onderzoek zou verrichten naar de
wijze van taakuitoefening door de rechercheurs van de CRI en naar de
opvattingen over de taakinhoud. De vraag naar de inrichting van de or-
ganisatie zou geen onderwerp van het WODC-onderzoek vormen.

Een breder kader kreeg de doelstelling van het onderzoek, toen in
juni 1985 de Algemene Rekenkamer een rapport uitbracht over het
functioneren van de CRI. De Algemene Rekenkamer kwam in dit rapport
tot de conclusie dat de CRI zijn taak als landelijk informatie- en ser-
vicecentrum ten behoeve van politie en justitie niet optimaal verrichtte
en in de gegeven situatie ook niet optimaal kon verrichten. In de eerste
plaats was volgens het rapport de bereidheid van opsporingsinstanties
om de CRI van informatie te voorzien niet optimaal en werden de daar-
toe geldende richtlijnen onvoldoende nageleefd. Opsporingsinstanties
bleken bovendien niet steeds bereid of in staat te zijn om na voorbe-
reidend werk van de CRI aan bepaalde opsporingsonderzoeken prioriteit
te geven. Een formele basis voor de relaties van de CRI met de diverse
opsporingsinstanties ontbrak, omdat de positie van de CRI niet wettelijk
is vastgelegd. Binnen de CRI, aldus het rapport, ging men voorts niet
altijd even zorgvuldig met de binnengekomen informatie om, met het ri-
sico van verlies van informatie. Ook werd geconstateerd dat de coordi-
natie en de afstemming binnen en tussen de diverse afdelingen van de
CRI onvoldoende was. Volgens de Algemene Rekenkamer maakte de CRI
ten slotte onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van automatise-
ring.

De bevindingen en conclusies van de Algemene Rekenkamer waren
voor de Minister van Justitie aanleiding de gesignaleerde knelpunten aan
te pakken middels een activiteitenplan. Het WODC-onderzoek werd in
dit activiteitenplan opgenomen. Onderwerp van het WODC-onderzoek is,
zoals gezegd, de taakomschrijving van de CRI en de wijze waarop de
CRI zijn taak uitoefent. De vraagstelling voor het onderzoek is in twee
deelvragen uiteen gelegd:
1. Welke knelpunten doen zich voor in het huidige functioneren van de

CRI en welke oplossingen kunnen voor deze knelpunten worden ge-
vonden?
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2. Hoe is de verhouding tussen de huidige wijze van functioneren ener-
zijds en de gewenste taakomschrijving en gewenste wijze van func-
tioneren anderzijds?

Ter beantwoording van deze vragen is eerst binnen de CRI zelf onder-
zoek gedaan. Doel daarvan was inzicht te krijgen in de werkzaamheden
van de rechercheurs en in de feitelijke contacten tussen de CRI en de
lokale politie alsmede in de knelpunten die zich daarbij voordoen. Over
dit onderzoek is gerapporteerd in een tussenverslag. In paragraaf 2.2
wordt een korte weergave van de belangrijkste uitkomsten van dat eer-
ste onderzoek gegeven. Vervolgens is onderzoek verricht bij de lokale
politie en bij het OM naar de verwachtingen ten aanzien van de CRI,
de eigen ervaringen met de CRI en het oordeel daarover.

In paragraaf 2.3 geven we een beeld van de opzet en uitvoering van
het onderzoek bij de politie. In de hoofdstukken daarna volgt een be-
schrijving van de resultaten van dat onderzoek. In paragraaf 2.4 opzet
van het onderzoek bij het OM.

2.2 Samenvatting van het onderzoek binnen de CRI

In het onderzoek binnen de CRI ging het, zoals gezegd, om de werk-
zaamheden binnen de recherchecentrale, om de feitelijke contacten tus-
sen de CRI en de lokale politie en de knelpunten die zich daarbij voor-
doen. Gebruik werd vooral gemaakt van de volgende bronnen:
1. gesprekken met hoofden en/of coordinatoren van de diverse recher-

checentrales;
2. gesprekken met rechercheurs van de centrales;
3. informatieformulieren die binnen de centrales gebruikt worden en

waarop gegevens zijn vastgelegd met betrekking tot contacten met
de lokale politie of derden.

Doel van de gesprekken was vooral inzicht te krijgen in de interne or-
ganisatie, de werkafspraken en in specifieke knelpunten. De informatie-
formulieren werden vooral bestudeerd met het oog op een meer kwanti-
tatief inzicht. Hoewel niet volledig, werd hieruit een redelijk beeld
verkregen van de zaken waarmee de centrales van de CRI te maken
krijgen.

Puntsgewijs zijn de belangrijkste aspecten die een rol blijken te spe-
len in de relatie tussen de recherchecentrales en de lokale politie, als
volgt weer te geven. Voor een deel hebben ze betrekking op de ondui-
delijke, (nog) niet wettelijk vastgelegde positie van de CRI, voor een
deel op de (beperkte) mankracht van de centrales. Algemene aspecten
die bij alle centrales naar voren kwamen, zijn:
1. De "onduidelijke" positie van de CRI.

De onduidelijkheid in de wettelijke positie van de CRI heeft o.a. tot
gevolg dat de zogenaamde "Richtlijnen voor een doelmatige opspo-
ring" onvoldoende worden nagekomen. De CRI beschikt hierdoor niet
over volledige gegevens waardoor het zijn taak als landelijk service-
en informatiecentrum niet ten volle kan vervullen.

2. Het werkaanbod bij de CRI.
Ondanks de gebrekkige naleving van de Richtlijnen is het werkaan-
bod bij de recherchecentrales zo groot dat mede door de handmatige
systemen waarmee binnen de CRI wordt gewerkt, een te groot beslag
wordt gelegd op het administratieve personeel. Andere belangrijke
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werkzaamheden, zoals misdaadanalyse en uitwisseling van informatie
en afstemming tussen de centrales onderling blijven daardoor te veel
achterwege.

3. Executieve mogelijkheden bij de lokale politie.
Een groot aantal centrales wordt regelmatig geconfronteerd met het
feit dat men geen lokaal korps bereid kan vinden om een opspo-
ringsonderzoek te starten en te coordineren in een "ronde" zaak.
Oorzaak hiervan zijn andere, lokale prioriteiten en gebrek aan finan-
ciën en personeel.

4. Reorganisaties bij de lokale politie.
Veranderingen binnen de lokale politie-organisatie - vooral met be-
trekking tot de plaats, omvang en taken van de justitiële dienst -
lijken consequenties te gaan hebben voor de werklast van de recher-
checentrales van de CRI. De indruk bestaat bij de CRI dat de veran-
deringen leiden tot een verlies van specifieke deskundigheid op het
lokale niveau en daarmee tot een toename van het beroep dat op de
CRI zal worden gedaan.

5. De acceptatie van de CRI door de lokale politie.
De mate van acceptatie door de lokale politie blijkt in zijn totali-
teit sterk beïnvloed te worden door de concrete positieve en nega-
tieve ervaringen met de CRI. Dit geldt zowel in het zakelijk vlak
voor wat betreft de inbreng van de CRI bij een onderzoek als meer
in het persoonlijke vlak.

Punten van verschil tussen de centrales zijn de volgende:
1. De oriëntatie op de lokale politie.

Sommige centrales oriënteren zich nadrukkelijk op bepaalde lokale
politiekorpsen. Betrekkelijk vaak gaat het dan om een gemeentelijk
korps. Verder blijken de contacten van de centrales zich vooral te
concentreren op de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Bra-
bant en Utrecht. Op zich is dit niet verwonderlijk gezien de geo-
grafische spreiding van de criminaliteit, zoals deze o.a. blijkt uit de
criminele atlas, opgesteld door het hoofd van de sectie misdaadanaly-
se van de CRI, A.W. van der Heijden, en uit de recente inventarisa-
tie van georganiseerd opererende criminelen.

2. De lokale behoefte aan ondersteuning.
Sommige centrales hebben contact met de lokale politie in verband
met aldaar lopend opsporingsonderzoek of in verband met gepleegde
delicten, andere centrales in hoofdzaak vanwege langs andere wegen
ontvangen CID-informatie over verdachte personen of situaties. Het
ligt voor de hand dat centrales die de lokale politie iets te bieden
hebben, zoals het maken van een compositieportret, assistentie bij de
beoordeling van een falsificaat of advies of assistentie van een
boekhoudkundig specialist minder problemen ondervinden dan cen-
trales die zich met vermeende belangrijke informatie - zo kan dat
lokaal ervaren worden - indringen in de lopende werkzaamheden.

Wanneer de 'bevindingen uit het onderzoek gerelateerd worden aan de
taakomschrijving van de CRI, dan blijkt qua omvang van activiteiten
het zwaartepunt te liggen bij de informatie-uitwisseling en bij de inter-
nationale contacten. Mede door capaciteitsproblemen komt de CRI naar
eigen zeggen van CRI-medewerkers naast de verwerking van de omvang-
rijke stroom binnenkomende en uitgaande informatie weinig toe aan co-
ordinatie van en assistentie bij opsporingsonderzoeken. Op die terrei-
nen lijken voor de CRI de meeste knelpunten te liggen.
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2.3 Het onderzoek bij de politie

2.3.1 Opzet en uitvoering

Het onderzoek bij de lokale politie omvat zowel het uitvoerend als het
leidinggevend niveau. Eerst is bepaald welke korpsen aan het onderzoek
mee zouden moeten doen. Vervolgens is bij de rechercheurs van deze
korpsen een vragenlijst afgenomen. In tweede instantie zijn daarna re-
cherchechefs, hoofden van justitiële diensten, van specifieke recherche-
diensten, van herkenningsdiensten (HKD) en van de technische recher-
ches (TOD) benaderd voor een interview.

Uitgangspunt voor de keuze van de te onderzoeken korpsen was te
komen tot een landelijke spreiding. In iedere regio van de basisregeling
regionale samenwerking politie is in eerste instantie het kernkorps be-
naderd, alsmede het grootste gemeentelijke korps uit de gemeenten met
minder dan 40.000 inwoners en het grootste gemeentelijke korps uit de
gemeenten met 40.000 tot 125.000 inwoners. Dicht bij elkaar liggende
gemeenten werden niet alle in het onderzoek betrokken. In totaal na-
men 49 gemeentelijke politiekorpsen respectievelijk districten rijkspolitie
aan het onderzoek deel. (Een lijst van deze korpsen is in bijlage B op-
genomen.) Een afzonderlijk probleem was de selectie van de recher-
cheurs voor het schriftelijk deel van het onderzoek. Besloten was die
functionarissen in het onderzoek te betrekken die vanuit hun functie
zelf in de laatste twee jaar met enige regelmaat contact met de CRI
hadden gehad. Welke functionarissen dat zouden zijn, was vanuit de po-
sitie van de onderzoekers vooraf echter niet precies aan te geven. De
interne organisatie van korpsen/districten verschilt sterk. In het ene
gemeentelijke korps kan het contact met de CRI bijvoorbeeld via "ge-
wone" agenten lopen die als wijkteamlid belast zijn met een generale
taakstelling, terwijl in een ander korps die contacten alleen door mede-
werkers van een algemene of speciale recherche-afdeling worden gelegd.

Mede ook omdat kleine korpsen over het algemeen minder contact
met de CRI zullen hebben dan de grotere en voor de mate van gewens-
te ervaring van de onderzoekpersonen geen algemene richtlijn te geven
is, is de beoordeling wie aan het vragenlijstonderzoek zouden deelne-
men overgelaten aan het oordeel van de rechercheleiding ter plaatse. Er
is dus niet gekozen voor een random selectie van respondenten. Voor
het onderzoek was echter niet zo zeer een willekeurige steekproef van
belang als wel een steekproef van "deskundigen" op het gebied van con-
tact met de CRI. In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gege-
ven van de personen die uiteindelijk aan het onderzoek hebben deelge-
nomen.

De procedure voor de afname van de vragenlijsten is bepaald door de
ervaringen die met proefenquêtes zijn opgedaan. Op grond van deze er-
varingen werd gekozen voor een procedure waarbij de rechercheurs tij-
dens hun dienst op het bureau gezamenlijk en in aanwezigheid van een
onderzoeker de vragenlijst invulden. Dit gaf de mogelijkheid de vragen-
lijst en het onderzoek toe te lichten en eventuele vragen van de res-
pondenten te beantwoorden. Een tweede overweging was dat bij deze
procedure de non-response lager zou zijn. Het invullen van de vragen-
lijst, deels bestaande uit gesloten en deels uit open vragen, nam gemid-
deld een uur in beslag. Hoofdonderwerpen waren:
- het oordeel over de taak die de CRI zou moeten hebben;
- een beoordeling van het functioneren van de CRI op de onderscheiden

taakgebieden;
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- de kennis en het oordeel over de zg. Richtlijnen voor een doelmatige
opsporing;

- de eigen ervaringen met het verstrekken van informatie aan de CRI;
- de eigen ervaringen met de CRI bij opsporingsonderzoek en het oor-

deel daarover;
- de overige contacten met de CRI;
- de opvattingen over mogelijke maatregelen om de afstand tussen de

politie en de CRI te verkleinen.

De gesprekken met de leidinggevende functionarissen en hoofden van
HKD en TOD zijn gevoerd aan de hand van een gespreksschema; waarin
in grote lijn dezelfde thema's terugkwamen die ook aan het uitvoerend
personeel zijn voorgelegd. In het algemeen is in de interviews( minder
ingegaan op de eigen contacten met de CRI, terwijl de beleidsmatige
opvattingen meer ruimte kregen. De duur van de gesprekken varieerde
van ongeveer drie kwartier tot anderhalf à twee uur.

2.3.2 De deelnemers aan het onderzoek

Zoals hiervoor werd gezegd, is het onderzoek bij de politie in twee de-
len uitgevoerd. Eerst is in de periode van november 1986 tot maart 1987
het uitvoerend personeel geënquêteerd. Vervolgens hebben tussen maart
en september 1987 de interviews plaatsgevonden met de leidinggevende
functionarissen.

Aan de enquêtes hebben in totaal 416 personen deelgenomen, werk-
zaam in 49 korpsen (9 districten van het korps Rijkspolitie en 40 ge-
meentelijke korpsen), verspreid over het hele land. Van deze personen
waren er 104 afkomstig uit de zg. grote vier (de gemeentepolitie van
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Onder de overigen waren
alle provincies in ongeveer dezelfde mate vertegenwoordigd (uit iedere
provincie gemiddeld 28 personen).

Hoewel de steekproefprocedure was ontworpen om uitvoerenden in het
onderzoek te betrekken die vanuit recente ervaring zouden kunnen
spreken, bleken niet alle respondenten die recente ervaring ook daad-
werkelijk te hebben; 10% had in verband met opsporingsonderzoek in
1985 of 1986 zelf geen contact gehad met de CRI.

De gemiddelde leeftijd van de geënquêteerden was 38 jaar, terwijl
men gemiddeld 9 jaar ervaring had met het werken bij de recherche.
Bijlage D geeft een overzicht van de tak van dienst. Aan het interview-
deel van het onderzoek werd deelgenomen door 167 personen, werkzaam
in dezelfde korpsen waar ook de enquêtes plaatsvonden.

Criterium bij de keuze van de te interviewen personen was niet zo-
zeer, zoals bij de uitvoerenden, de ervaring met de CRI als wel hun
functie. Dit deel van het onderzoek richtte zich op leidinggevende func-
tionarissen binnen het recherche-apparaat en bij ondersteunende diens-
ten, zoals HKD of TOD. Een overzicht van de rang en functie van de
geïnterviewden is weergegeven in bijlage D.

Over het algemeen was deze groep wat minder ervaren dan de geën-
quêteerden. Gemiddeld werkte men 5 jaar in de huidige functie.
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2.4 Het onderzoek bij het Openbaar Ministerie

Reeds in de voorbereidingsfase van het onderzoek kwam de vraag aan
de orde of het onderzoek zich ook niet zou moeten uitstrekken tot het
Openbaar Ministerie, als een van de opsporingsinstanties die een beroep
doen op de diensten van de CRI. Aanvankelijk is deze vraag negatief
beantwoord. Daadwerkelijke, zaakgebonden contacten verlopen, zo werd
verondersteld, voor het merendeel via de politie. Door het beperkte
eigen contact zou het OM minder in staat zijn een oordeel te geven
over het functioneren van de CRI. En dit laatste was, zeker in het
licht van het rapport van de Algemene Rekenkamer, een van de centrale
onderzoeksvragen.

In een later stadium, toen de gegevens bij de deelnemende politie-
korpsen reeds waren verzameld en geanalyseerd, is besloten alsnog het
OM in het onderzoek te betrekken, zij het dat dit gezien de tijdsdruk
die op het onderzoek rustte, niet veel meer kon zijn dan een kwalita-
tief onderzoek van beperkte omvang, onder een beperkt aantal leden
van het OM. Gezien het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt,
hebben de onderzoekers niet de indruk dat dit beeld heel anders ge-
weest zou zijn, wanneer wel een omvangrijk onderzoek zou zijn gehou-
den.

Gekozen is voor een vraagstelling die zoveel mogelijk aansluit bij de
vragen die ook aan de politie zijn voorgelegd. Dit houdt in dat ener-
zijds naar het oordeel over het functioneren van de CRI, gebaseerd op
eigen ervaringen, is gevraagd en anderzijds naar de mening over de ge-
wenste taken van de CRI als centraal service-instituut. Bij dit laatste
is, zoals ook bij de politie, aandacht besteed aan recente ontwikkelin-
gen op het gebied van regionale samenwerking bij de politie, al dan
niet binnen een min of meer permanente structuur, en aan ontwikkelin-
gen op het gebied van automatisering. In dat verband is het goed te
vermelden dat de gesprekken met de leden van het OM plaatsvonden in
de maanden maart en april 1988, dat wil zeggen na het verschijnen van
het rapport van de werkgroep Gonsalves over de aanpak van de zware,
georganiseerde criminaliteit. In dit rapport wordt onder andere ingegaan
op de rol van de CRI bij het initiëren en uitvoeren van grote, bovenlo-
kale onderzoeken.

Bij de keuze van de arrondissementen waar gesprekken zouden worden
gevoerd, is rekening gehouden met de geografische ligging en met de
grootte van het arrondissement. De geselecteerde arrondissementen zijn
opgenomen in bijlage C. De uiteindelijke keuze van de gesprekspartners
is overgelaten aan de hoofdofficier van justitie van het desbetreffende
arrondissement; van belang daarbij was dat men recente eigen ervarin-
gen had met de CRI. De meesten van de geïnterviewde officieren van
justitie - 15 in totaal - bleken werkzaam op het gebied van fraude of
verdovende middelen. Daarnaast had een enkele officier zijn werkterrein
als regio-officier, waarbij de contacten met de CRI wederom vooral
fraude- of verdovende middelenzaken betroffen. Naast de (Hoofd)officie-
ren is in dit deelonderzoek ook een tweetal Procureurs-Generaal geïn-
terviewd alsmede een landelijke contactofficier voor de CRI. Gemiddeld
genomen vergden de interviews anderhalf à twee uur.
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3 Opvattingen van de politie over de taken van de CRI

3.1 Inleiding

In paragraaf 1.3 is weergegeven welke taakstelling in de loop der jaren
voor de CRI is ontwikkeld. Het niet optimaal (kunnen) functioneren van
de CRI - zoals dat onder andere door de Algemene Rekenkamer in haar
rapport (1985) is geconstateerd - zou mede kunnen voortvloeien uit
enerzijds het feit dat er van -de zijde van de politie op verschillende
manieren wordt geoordeeld over de wenselijkheid of noodzaak van de
taakstelling van de CRI en anderzijds dat deze gewenste taken afwijken
van de taken zoals deze zijn vastgelegd in deze taakstelling. In beide
deelonderzoeken, dat onder het uitvoerend personeel en dat onder lei-
dinggevende recherchefunctionarissen, is derhalve gevraagd naar opvat-
tingen met betrekking tot de noodzaak van het bestaan van een insti-
tuut als de CRI alsmede naar opvattingen met betrekking tot de taken
van een dergelijk instituut. De eventuele verschillen van mening die
hieromtrent bij "de politie" leven en die kunnen doorwerken in het
(oordeel over het) functioneren van de CRI, komen aan de orde in pa-
ragraaf 3.2.

Eventuele verschillen in opvatting over de taken van de CRI kunnen
twee kanten op gaan. Aan de ene kant is het denkbaar dat in de taak-
stelling van de CRI taken of activiteiten besloten liggen die men niet
vindt behoren tot die van de CR1. De resultaten van het onderzoek
hieromtrent staan vermeld in paragraaf 3.3. Aan de andere kant kan het
zijn dat men vindt dat de CRI bepaalde taken momenteel onvoldoende
aandacht geeft. De resultaten van onderzoek hiernaar staan weergegeven
in paragraaf 3.4.

In het tweede deelonderzoek, onder leidinggevende recherchefunctio-
narissen, is verder ook nog aandacht besteed aan de plaats van de CRI,
bezien in het licht van met name de regionale samenwerking tussen
rijks- en gemeentepolitie. De uitkomsten hiervan staan vermeld in para-
graaf 3.5.

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 afgesloten met een samenvatting
van de accenten in de taken van de CRI, zoals deze door uitvoerend
personeel en rechercheleiding zijn gelegd.

3.2 De behoefte aan een instituut als de CRI

In de beide deelonderzoeken is aan de respondenten de vraag voorge-
legd of men, vanuit de eigen werksituatie of meer in het algemeen ten
behoeve van de opsporingsactiviteiten van politie en justitie, behoefte
had aan een landelijk instituut als de CRI, dit zonder daarbij direct het
oordeel over het huidige functioneren van de CRI te betrekken. De re-
sultaten worden in deze paragraaf voor de beide deelonderzoeken afzon-
derlijk weergegeven.
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3.2.1 Het uitvoerend politiepersoneel

De vraag naar de behoefte aan een CRI was voor het uitvoerend perso-
neel blijkbaar niet moeilijk te beantwoorden; vrijwel iedereen had hier-
over een mening. En deze mening is vervolgens vrij duidelijk; driekwart
(77%) is van mening dat een instituut als de CRI in feite onmisbaar is,
een kwart (22%) ziet deze noodzaak in beperktere mate aanwezig en
maar een enkeling zegt geen behoefte aan een instituut als de CRI te
hebben.

Uit de toelichtingen op de vraag waarom men de CRI als instituut
noodzakelijk acht, blijkt dat het zwaartepunt wordt gelegd op het fun-
geren als een informatiepunt waar men terecht kan voor allerlei vragen.
Dit wordt verreweg het meeste genoemd (87%). Een nevenaspect dat
hierbij wordt genoemd, is dat een centraal informatiepunt zal leiden tot
uniformiteit, aangezien korpsen dan niet ieder een eigen (administratief)
systeem kunnen hanteren. Een - in volgorde waarin het is genoemd -
tweede aspect blijkt het belang van coordinatie van informatie te zijn
(23%). Gesteld wordt dat met een instituut als de CRI kan worden voor-
komen dat korpsen langs elkaar heen werken, met hetzelfde onderzoek
bezig zijn, enz. Als derde aspect wordt de mogelijkheid van assistentie-
verlening door de CRI vermeld (12%). Het belang van concentratie van
deze assistentieverlening bij de CRI wordt beargumenteerd door aan te
geven dat de kennis of deskundigheid waarvoor assistentie wordt ge-
vraagd (met name in kleine korpsen), niet aanwezig is of verloren
dreigt te gaan door despecialisatie-ontwikkelingen. Een vierde argument
ten slotte waarom de CRI noodzakelijk is, vindt zijn basis in de Inter-
poltaak van de CRI (5%).

Doelstelling van de CRI is te functioneren als een landelijk coórdinatie-
en servicecentrum ten behoeve van politie en justitie. Van daaruit zijn
in de loop van de tijd vijf taakgebieden voor de CRI geformuleerde:
a. het verzamelen, bewerken, registreren, analyseren en ter beschikking

stellen van informatie alsmede het verrichten van methodologisch
onderzoek ter bevordering van een zo effectief mogelijke opsporing;

b. het coordineren van bepaalde opsporingsonderzoeken;
c. het verlenen van assistentie aan de lokale politie, steeds op verzoek

en onder verantwoordelijkheid van de lokale politie;
d. het onderhouden van internationale (recherche)contacten;
e. het geven van voorlichting over ontwikkelingen op het terrein van

de criminaliteitsbestrijding aan politie en justitie.

Op de vraag of deze taakomschrijving beantwoordt aan de verwachtin-
gen die men heeft ten aanzien van de CRI, weet 15% van het uitvoe-
rend recherchepersoneel geen duidelijk antwoord te geven, mede wel-
licht vanwege de complexiteit van de taakomschrijving en de weinige
eigen ervaringen met de CRI. Van de overigen is iets meer dan de helft
(56%) van mening dat -de taakomschrijving geheel beantwoordt aan de
verwachtingen; iets meer dan een derde (39%) zegt dat deze voor een
deel aan de verwachtingen beantwoordt en bij slechts een heel klein
deel (5%) voldoet deze taakstelling in het geheel niet aan de verwach-
tingen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op die aspecten uit de
taakstelling die niet aan de verwachtingen voldoen.

Nagegaan is of er een relatie bestaat tussen de opvattingen over de
noodzaak van het bestaan van een instituut als de CRI en de opvattin-
gen over de huidige taakstelling van de CRI. Deze relatie blijkt niet
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sterk te zijn. Van degenen die de CRI een voortdurend onmisbaar insti-
tuut vinden, kan 57% zich geheel, 36% zich deels en 4% zich helemaal
niet vinden in de taakstelling van de CRI. De laatste twee categorieën
met name hebben aanvullende wensen ten aanzien van taken en activi-
teiten door • de CRI (zie paragraaf 3.4). Van degenen die de CRI maar
beperkt noodzakelijk vinden, kan een iets kleiner deel zich niet vinden
in de taakstelling van de CRI: 44% geheel, 41% deels en 9% helemaal
niet. Hier relativeren de laatste twee categorieën juist de taken die
door de CRI dienen te worden verricht (zie paragraaf 3.3).

Ook is nagegaan of de meningen over de noodzaak en de taakstelling
van de CRI samenhangen met enerzijds korpskenmerken (m.n. grootte,
geografische ligging en organisatiestructuur) en anderzijds individuele
kenmerken (met name duur en soort recherche-ervaring). Het blijkt dat
de respondenten in de grotere gemeentelijke korpsen (gemeenten met
40.000 inwoners en meer) en bij het korps Rijkspolitie de CRI minder
noodzakelijk vinden dan de respondenten in de kleinere gemeentelijke
politiekorpsen: in de grotere korpsen vindt ca. 75% de CRI voortdurend
onmisbaar tegenover 90% van de respondenten in de kleinere gemeente-
lijke korpsen.

Wanneer gekeken wordt naar de geografische ligging ten opzichte van
de CRI in Den Haag - in een driedeling van Randstad (binnen ca. 75 km
rondom Den Haag), niet-Randstad maar ook niet in een grensgebied lig-
gend (voor het gemak verder aangeduid als het midden van het land) en
wel in een grensgebied liggend - dan zijn er nauwelijks verschillen in
de mate waarin men de CRI noodzakelijk vindt: het percentage is voor
de respondenten uit de korpsen in het midden van het land iets hoger
(80% tegenover ca. 75%).

De deelnemende gemeentelijke korpsen zijn ook onderscheiden naar de
aard van de organisatiestructuur: kent de justitiële dienst een meer ge-
differentieerde of een weinig gedifferentieerde structuur. Aangezien
juist de kleinere gemeentelijke korpsen weinig gedifferentieerd zijn,
vertoont de relatie een zelfde richting als de korpsgrootte. In de verde-
re analyse is het aspect van de organisatiestructuur derhalve buiten be-
schouwing gelaten.

Het is denkbaar dat er een interactie is tussen korpsgrootte en geo-
grafische ligging. Wanneer deze aspecten in combinatie worden bekeken
op het oordeel van de respondenten over de noodzaak van een instituut'
als de CRI, dan blijkt opnieuw dat de geografische ligging nauwelijks
een discriminerende factor,is, doch dat vooral de korpsgrootte van be-
lang is.

Zijn hierboven korpskenmerken aan de orde geweest, het is ook mo-
gelijk dat individuele kenmerken van het uitvoerend personeel van be-
lang zijn bij het oordeel over de noodzaak van een instituut als de CRI.
Dit is in het onderzoek bekeken ten aanzien van recherche-ervaring
naar duur en naar inhoudelijk werkterrein. Naarmate men een langere
ervaring bij de recherche heeft, is een geringer percentage van het
uitvoerend personeel van mening dat de CRI voortdurend onmisbaar is;
van degenen met 8 jaar ervaring of minder vindt 81% de CRI voortdu-
rend onmisbaar tegenover 73% van de personen met 9 jaar ervaring of
meer.

Naar inhoudelijk werkterrein bekeken, vallen de relatief hogere per-
centages op bij de respondenten die bij de CID en bij de algemene re-
cherche werken (respectievelijk 84% en 82% vindt de CRI voortdurend
onmisbaar), terwijl van de mensen bij de technische recherche (74%),
bij de herkenningsdienst/infocentrum (67%) of bij een specialistische af-
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deling van de tactische recherche (70%) een lager percentage de CRI
voortdurend onmisbaar vindt.

Wanneer bovendien recherche-ervaring en rechercheterrein op elkaar
worden betrokken, blijkt dat met name bij de algemene recherche en
bij specialismen op tactisch gebied de mate van recherche-ervaring een
extra factor is met betrekking tot het oordeel over de noodzaak van de
CRI. Nog meer dan voor de totale onderzoeksgroep geldt daar dat, wan-
neer men veel recherche-ervaring heeft, men de CRI minder noodzake-
lijk vindt. In zeer sterke mate geldt dit voor het personeel dat op een
bepaald specialisme werkzaam is; bij weinig ervaring vindt 83% de CRI
voortdurend onmisbaar en bij veel ervaring is dit (slechts) 56%.

Bij dit alles moet overigens worden bedacht dat de relativering ten
aanzien van de onmisbaarheid van de CRI vooral gelegen is in de be-
perktere noodzaak op het gebied van coordinatie en assistentieverlening
(zie paragraaf 3.3); en bij de grotere korpsen is het aannemelijk dat
deze kennis en vaardigheden meer intern beschikbaar zijn.

De relaties tussen de bovengenoemde persoons- of korpskenmerken
met de opvattingen over de taakstelling zelf zijn minder eenduidig, met
uitzondering van de samenhang met korpsgrootte: bij de grotere ge-
meentelijke korpsen en bij het korps Rijkspolitie is men relatief meer
van mening dat de gegeven taakstelling van de CRI maar deels aan de
verwachtingen voldoet; ca. 40% à 43% van het uitvoerend personeel in
deze korpsen tegenover ca. 30% in de kleinere gemeentelijke politie-
korpsen.

Qua geografische ligging valt het op dat vooral de respondenten in de
grenskorpsen van mening zijn dat de taakstelling van de CRI geheel aan
hun verwachtingen voldoet 74% tegenover 56% van de respondenten in
de Randstad en in het midden van het land.

Indien individuele kenmerken als recherche-ervaring en rechercheter-
rein worden bezien in de relatie met de opvattingen ten aanzien van de
taakstelling van de CRI, dan valt het op dat de mate van recherche-er-
varing daarin als zodanig geen rol speelt. Wel zijn er verschillen naar
het terrein waarop men werkzaam is. Bij de CID en de herkennings-
dienst/infocentrum is het percentage van het uitvoerend personeel dat
zegt dat de taakomschrijving van de CRI geheel aan de verwachtingen
voldoet (aanmerkelijk) lager dan voor het overige personeel: 50% tegen-
over 70%.

3.2.2 Rechercheleiding

De vraag naar de behoefte aan een landelijk instituut als de CRI, voor-
gelegd aan de rechercheleiding, levert een vrijwel identiek beeld op als
dat van het uitvoerend personeel. Het merendeel (82%) vindt een insti-
tuut als de CRI beslist noodzakelijk; slechts enkelen vinden een insti-
tuut als de CRI niet noodzakelijk. Het verschil in opvatting over de
noodzaak tussen korpsen van verschillende grootte, zoals dat naar voren
kwam uit het deelonderzoek onder het uitvoerend personeel, geldt niet
voor de rechercheleiding. Evenmin is er een verschil in opvatting over
de noodzaak van de CRI tussen leidinggevend personeel met veel of met
weinig ervaring. Het is denkbaar dat bij hen de relatief grotere "af-
stand" tot de CRI op het vlak van concrete opsporingsonderzoeken
daarbij een rol speelt.

In de toelichtingen op de noodzaak van de CRI overheerst het belang
van een centraal informatiepunt, een vraagbaak (80%). Op de tweede en
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derde plaats worden het belang van coordinatie van informatie - waar-
onder met name ook de (misdaad)analyse - en de mogelijkheid van (spe-
cialistische) kennis en assistentie genoemd (respectievelijk 50% en 44%).
Een vierde rubriek betreft de Interpoltaak van de CRI (17%).

Dit beeld wijkt wat de taken van de CRI betreft, niet of nauwelijks
af van het beeld dat is verkregen uit het deelonderzoek onder het uit-
voerend personeel. En dit beeld wordt nogmaals bevestigd in de toelich-
tingen die worden gegeven, wanneer men het bestaan van de CRI be-
perkt noodzakelijk vond; dan wordt een deel van de taken, en dan met
name de coordinatie en de assistentie (alle toelichtingen verwijzen naar
deze twee taken), bij de lokale politie gelegd (zie paragraaf 3.3).

In het deelonderzoek onder de rechercheleiding is vervolgens per
taakonderdeel gevraagd of en in welke mate men deze taak een taak
van de CRI vond. Evenals bij het uitvoerend personeel komt ook hier
een genuanceerd beeld naar voren. Bij geen van de vijf taken is ieder-
een volmondig de mening toegedaan dat dit een taak van de CRI is. De
minste verschillen van mening doen zich voor ten aanzien van de infor-
matietaak, de Interpoltaak (in bredere betekenis) en de voorlichtende
taak; 90% à 95% vindt dit taken van de CRI. Bij de coordinerende taak
en nog meer met betrekking tot assistentieverlening zegt een deel dat
deze taak maar beperkt door de CRI dient te worden verricht; bijna een
derde (30%) respectievelijk bijna de helft (45%) van de geïnterviewden.
De aard van de beperkingen komt in de volgende paragraaf aan de orde.

3.3 Welke taken behoren niet bij de CRI?

Zowel aan het uitvoerend personeel als aan de rechercheleiding is na de
vraag naar de verwachtingen ten aanzien van de taakstelling van de
CRI gevraagd welke taken of activiteiten in deze taakstelling besloten
liggen en naar de mening van de respondenten niet bij de CRI thuisho-
ren. Het resultaat is een grote diversiteit van antwoorden, die naar de
vijf taakgebieden van de CRI geordend zijn.

3.3.1 Het uitvoerend personeel

De diversiteit in de antwoorden ten aanzien van die taken die niet bij
de CRI zouden thuishoren, betreft in grote lijnen vooral een afgrenzing
binnen de gegeven taakgebieden. Deze afgrenzingen corresponderen met
de accenten die zijn gelegd, wanneer men de CRI een (beslist) noodza-
kelijk instituut vond. Van de totale groep respondenten geeft een derde
(36%) aan dat de taken/activiteiten van de CRI op één of meer taakge-
bieden uit de taakstelling van de CRI beperkt van aard of omvang zou-
den moeten zijn. De meerderheid (69%) brengt op 1 taakgebied beper-
kingen aan, een kwart (23%) doet dit op 2 taakgebieden en de overigen
(8%) op 3 à 5 taakgebieden. De meeste afgrenzingen worden met betrek-
king tot de coordinerende taak van de CRI gegeven, op afstand gevolgd
door afgrenzingen met betrekking tot de assistentieverlening, de voor-
lichting en de buitenlandse contacten door de CRI. De "informatietaak"
wordt binnen deze afgrenzingen niet of nauwelijks genoemd. Enkele van
de relatief vaak genoemde beperkingen zijn (in afnemende volgorde):
- beperking van de coordinatie tot het bovenregionale of landelijke ni-

veau;
- beperking van de coordinatie tot informatie, dus geen executieve ta-
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ken;
- beperking van de assistentieverlening tot (heel) specialistische ter-

reinen, tot de kleinere korpsen die dit zelf niet in huis hebben en tot
een niet (zelfstandig) executieve assistentieverlening;

- beperking van de Interpoltaak in die zin dat de contacten met (de
politie in) het buitenland niet uitsluitend via de CRI moeten verlopen,
ook al omdat de korpsen zelf even goede contacten hebben opge-
bouwd;

- beperking van de voorlichtende taak die voor een deel (beter) elders
kan gebeuren.-

Naar korpsgrootte blijkt dat van het uitvoerend personeel in de hoofd-
commissariaten en bij het korps Rijkspolitie een hoger percentage (ca.
45%) beperkingen aanbrengt in de taken van de CRI dan van het perso-
neel in de kleinere gemeentelijke korpsen; dit percentage is het laagst
bij de gemeentelijke korpsen in gemeenten met minder dan 40.000 inwo-
ners. Naar geografische ligging geeft een lager percentage van het
personeel in de korpsen/districten in de grensgebieden beperkingen aan
in de taken/activiteiten van de CRI: 31% tegenover 39% van het overige
personeel.

In overeenstemming met het eerder vermelde onderzoekgegeven dat
respondenten met veel recherche-ervaring en respondenten die op een
(tactisch) specialistische afdeling werkzaam zijn, minder vaak de CRI
onmisbaar vinden en zich maar voor een deel konden vinden in de taak-
omschrijving van de CRI, is er opnieuw een relatie met het aantal be-
perkingen dat in de taken/activiteiten van de CRI wordt aangebracht.
Van de respondenten met veel recherche-ervaring brengt 42% beperkin-
gen aan in de taken, tegenover 31% van de respondenten met weinig
ervaring. En van de respondenten die werkzaam zijn bij een specialis-
tische afdeling, brengt 43% beperkingen aan tegenover ca. 35% voor de
overigen. Dit verschil in percentage wordt nog groter wanneer daarbij
tevens de mate van recherche-ervaring wordt betrokken. Van de res-
pondenten op een tactisch specialisme met veel ervaring geeft 57% één
of meer beperkingen aan in de taken van de CRI.

Naast een rechtstreekse vraag over de taken van de CRI, gekoppeld
aan de taakstelling, is in het deelonderzoek onder het uitvoerend perso-
neel een soortgelijke vraag gesteld, waarbij de taakstelling concreter is
gemaakt in tien activiteiten die door de CRI verricht zouden kunnen
worden. Bij iedere activiteit is gevraagd of men dit (beslist) wel of (be-
slist) niet vond behoren tot de taak van de CRI. De resultaten zijn op-
genomen in bijlage E en bevestigen het voorgaande beeld, waarin met
name ten aanzien van het verrichten van coordinerende en assisterende
activiteiten door de CRI afgrenzingen werden gegeven.

3.3.2 Rechercheleiding

Ook in het deelonderzoek onder de rechercheleiding is aandacht besteed
aan de mate en de aard van een mogelijke afgrenzing in de taken van
de CRI. Circa 35% à 40% brengt beperkingen aan, veelal twee in aantal.
Zoals hierboven al is vermeld, richten deze beperkingen zich - en ook
daarin wijken de reacties van de rechercheleiding niet af van die van
het uitvoerend personeel - vooral op de coordinerende en assisterende
taak van de CRI. Het fungeren als informatiepunt, en daartoe zou als
afgeleide ook het geven van voorlichting kunnen worden gerekend, en
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de Interpoltaak van de CRI staan veel minder ter discussie. De toelich-
tingen op de vraag waarom men de CRI als instituut beperkt noodzake-
lijk vindt, betreffen vrijwel uitsluitend de coordinatie en assistentiever-
lening door de CRI.

Ten aanzien van de "informatietaak" van de CRI stellen de weinigen
(6%) die deze taak maar beperkt bij de CRI zouden willen leggen, met
name dat het alleen om bovenlokale informatie moet gaan. De reacties
van degenen die de informatietaak wel bij de CRI zouden willen onder-
brengen, lopen toch enigszins uiteen. Aan de ene kant wordt gezegd dat
het dan niet moet gaan om een duplicaat van de regiobestanden, aan de
andere kant (iets minder vaak genoemd) wordt gezegd dat de centrale
opslag van gegevens wel bij de CRI thuishoort, ook die van gegevens
die reeds in de regio (geautomatiseerd) zijn opgeslagen. Een ander punt
waarover de meningen uiteenlopen, is de vraag of daartoe ook de "zach-
te" informatie behoort. Een laatste en gezien de mate waarin het in de
gesprekken naar voren is gebracht, belangrijk aspect betreft de even-
tuele selectie ten aanzien van de informatie die naar de CRI wordt in-
gezonden. In hoofdstuk 4 wordt hierop teruggekomen. De taak van het
"onderhouden van internationale recherchecontacten" staat evenmin
sterk onder druk. De weinige geïnterviewden (10%) die wel beperkingen
aanbrengen, doen dit met name met betrekking tot de contacten naar
het buitenland bij kleine zaken, met betrekking tot contacten naar lan-
den in West-Europa of met betrekking tot het zogenoemde "kleingrens-
verkeer". Ook ziet men (alleen dan) een taak voor de CRI, wanneer de
eerste contacten moeten worden gelegd met landen waar men vanuit het
lokale korps nog geen eigen ingangen heeft. Het belang van de CRI an-
derzijds op dit taakgebied wordt onderstreept door te wijzen op de
noodzaak van een centraal aanspreekpunt voor de contacten vanuit het
buitenland en van een administratief punt voor de schriftelijke contac-
ten over en weer. Ook komt vaak naar voren dat de CRI niet alleen,
doch juist met name een taak heeft in het leggen van contacten met
(verre) landen (bijvoorbeeld via de liaisons) waar de lokale politie zelf
geen ingangen heeft, of met landen waar vanwege de taal of een "ande-
re cultuur" problemen kunnen rijzen. Een aparte, veel genoemde toelich-
ting ten slotte is de relativering van de noodzaak dat de contacten
naar het buitenland noodzakelijkerwijs via de CRI moeten lopen. Velen
brengen naar voren dat het mogelijk moet zijn dat korpsen zelf contac-
ten leggen naar het buitenland (omdat zij in de loop der tijd veel con-
tacten hebben opgebouwd), zonder daarbij de CRI te negeren, omdat er
immers wel een taak ligt voor de CRI, o.a. op het informatieve en meer
formele vlak.

De weinige beperkingen die ten aanzien van de "voorlichtende taak"
(7%) van de CRI aan politie en justitie worden aangebracht, hebben met
name betrekking op de beperkte behoefte aan voorlichting (in de grote-
re korpsen bijvoorbeeld), omdat deze kennis en vaardigheid lokaal al
(en naar men ook stelt beter) aanwezig is. Degenen die van mening zijn
dat voorlichting daadwerkelijk een taak van de CRI is, verwijzen vooral
naar de Recherche Informatie Bulletins (RIB). Daarbij komen overigens
wel diverse reacties naar voren die verwijzen naar een andere opzet
van deze RIB's, bijvoorbeeld één blad met algemene informatie (en niet
per centrale een uitgave) o.a. ook over nieuwe ontwikkelingen in bin-
nen- en buitenland, over nieuwe methoden en methodieken, enz. Voor
de meer specifieke informatie zou dan een andere vorm moeten worden
gezocht, die directer de doelgroepen bereikt en die het mogelijk maakt
ook later snel de uit een RIB gewenste informatie terug te vinden. Dit
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sluit ook aan bij de wens tot een documentatiepunt (zie paragraaf 3.4).
In de "coordinerende taak" van de CRI worden door diverse geïnter-

viewden (30%) beperkingen aangebracht. Een enkeling zegt zelfs dat de-
ze taak helemaal niet bij de CRI thuishoort. De verreweg belangrijkste
beperking is dat men vindt dat de CRI niet executief mag opereren,
doch alleen relevante informatie mag aanleveren. Twee andere, minder
frequent, doch ook nog vaak genoemde beperkingen zijn die tot de co-
ordinatie (van informatie) door de CRI ten aanzien van grote, bovenlo-
kale of bovenregionale zaken en tot de coordinatie in de zin van on-
dersteunen, contacten leggen en niet in de zin van opdrachten geven
e.d. Over het geheel genomen ziet men vooral een rol voor de CRI
weggelegd in de voorbereidingsfase van het onderzoek, dat wil zeggen
tot aan de arrestatie van mogelijke verdachten ed. Naast deze beperkin-
gen wordt door een aantal mensen ook het belang van een stimulerende
rol door de CRI benadrukt, namelijk het van de grond krijgen (via het
OM) van belangrijke, meestal bovenlokale onderzoeken die anders van-
wege gebrek aan mankracht en financiële middelen blijven liggen.

Bij de beperkingen die door ca.-45% worden aangebracht in de "assis-
tentieverlening" als taak van de CRI, overheerst zeer sterk het aspect
dat de CRI alleen dan assistentie mag verlenen, wanneer lokaal of re-
gionaal een bepaalde kennis, vaardigheid of specialisme niet aanwezig is
en het vanuit een afweging van kosten en baten ook niet rendabel is
om een dergelijk specialisme permanent in de regio te plaatsen. Gedacht
kan worden aan kennis met betrekking tot falsificaten, op bijzonder
technisch gebied, fraude. In enkele gevallen wordt daaraan toegevoegd
dat dergelijke kennis dan niet noodzakelijkerwijs bij de CRI behoeft te
worden gehaald; op het gebied van fraude kan bijvoorbeeld het ook
GAK of de RAD worden ingeschakeld. Een tweede, gezien de frequentie
waarin het is genoemd, iets minder belangrijke beperking is die tot het
niet-executief doch alleen ondersteunend opereren van de CRI. Het lijkt
er overigens op dat die vrees bij rechercheleiding minder bestaat dan
bij het uitvoerende personeel. Andere, veel minder vaak genoemde be-
perkingen in de assistentieverlening door de CRI verwijzen naar de
grootte van het korps en de aard of omvang van de zaak; alleen bij
grote zaken en/of in kleinere korpsen zou de CRI (eventueel) assisten-
tie moeten/mogen verlenen.

Nadere analyse wijst uit dat bij die taken van de CRI waarover de
meningen uiteen liepen, verschillen blijken te bestaan naar korpsgrootte
en rechercheterrein. Het zijn vooral de respondenten uit de hoofdcom-
missariaten gemeentepolitie en de districten van het korps Rijkspolitie
die beperkingen aanbrengen in de coordinerende en assistentieverlenende
taak van de CRI. Voorts zien degenen die leiding geven aan een "on-
dersteunende" afdeling binnen het korps/district (CID, herkennings-
dienst, technische recherche), vaker een beperktere taak voor de CRI
ten aanzien van het verlenen van assistentie.

3.4 Welke (nieuwe) taken zijn er voor de CRI

De vraag of de taakomschrijving van de CRI voldoet aan de verwach-
tingen, kan natuurlijk ook een (deels) negatief antwoord opleveren, om-
dat men van mening is dat in deze taakomschrijving taken ontbreken.
In beide deelonderzoeken zijn deze taken geïnventariseerd en gerubri-
ceerd.
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3.4.1 Het uitvoerend personeel

Het uitvoerend personeel blijkt behoefte te hebben aan een inbreng van
de CRI op een aantal min of meer nieuwe terreinen/activiteiten: 46%
noemt één of meer aanvullende taken/activiteiten. Bijna twee derde van
hen (62%) noemt één aanvulling, 31% noemt aanvullingen op twee gebie-
den en de overigen (7%) geven deze op drie gebieden. Voor een belang-
rijk deel kunnen deze aanvullende activiteiten worden ondergebracht bij
de vijf taakgebieden van de CRI. In die zin is er niet echt sprake van
een uitbreiding van taken, doch van een uitbreiding van activiteiten
binnen een bepaald taakgebied.

De meeste aanvullingen worden gegeven ten aanzien van de informa-
tietaak, "het verzamelen, bewerken, registreren en ter beschikking stel-
len van informatie" (50%). Het gaat dan (in afnemende volgorde naar de
frequentie waarin het is genoemd) om wensen voor de registratie van
ontvreemde goederen, van (lopende) bovenlokale onderzoeken en van
mogelijk verdachte personen, van pseudokoopacties, technische actie,
van modus operandi en van vonnissen.

Opgemerkt moet worden dat een (klein) deel van de opmerkingen be-
trekking heeft op activiteiten die reeds door de CRI worden verricht.
Blijkbaar is niet iedereen daarmee even goed bekend. Ook is het denk-
baar dat een negatief oordeel over de huidige activiteiten van de CRI
op dit gebied leidt tot wensen ten aanzien van aanvulling. Dit geldt
bijvoorbeeld bij de wens tot registratie van onopgeloste moorden, niet
geïdentificeerde doden, vermiste personen, antecedenten en dactygege-
vens.

Een qua frequentie tweede rubriek aanvullende activiteiten heeft be-
trekking op de Interpoltaak van de CRI en het onderhouden van inter-
nationale (recherche)contacten (24%). Het gaat hierbij vooral om de
vertaling van telexen en het leggen van contacten (bijvoorbeeld via
liaisons) met landen waar de korpsen zelf nog geen ingang hebben, of
met landen waar door taal, cultuur e.d. problemen kunnen liggen en in
ieder geval een bepaalde wijze van benadering nodig is. Een apart as-
pect is bovendien de begeleiding ter plekke. In deze rubriek wordt bo-
vendien aandacht gevraagd voor een uitbreiding van de contacten met
"nieuwe" landen.

Een derde rubriek omvat de assistentieverlening door de CRI, namelijk
op die specifieke terreinen waarvoor lokaal/regionaal geen mensen of
kennis in huis zijn/is (18%). Met name wordt hierbij gedacht aan ac-
countants, dactyloscopen en deskundigen in het maken van een composi-
tieportret.

Een in volgorde vierde rubriek aanvullende activiteiten omvat de co-
ordinatie (van informatie) door de CRI (11%). Hierbij wordt een grote
verscheidenheid van gebieden genoemd waarop deze coordinatie door de
CRI zou moeten plaatsvinden, zoals terrorisme (op het moment van on-
derzoek vooral naar aanleiding van RARA), van onderzoeken die anders
blijven liggen, van informatie ten aanzien van buitenlanders en van de
telexvervuiling.

Een vijfde rubriek verwijst naar adviserende activiteiten door de CRI,
met name ten aanzien van juridische informatie over bv. rechtspersonen
in binnen- en buitenland (10%).

Een zesde rubriek betreft wèl een min of meer nieuwe taak, namelijk
research en development van onderzoekmethoden en -middelen (waaron-
der op het gebied van automatisering) (4%).

Een zevende rubriek ten slotte betreft de (misdaad)analyse door de
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CRI van de daar binnenkomende en reeds aanwezige informatie die tot
aanknopingspunten voor nieuw of verder opsporingsonderzoek zou kun-
nen leiden (3%).

Niet zozeer als nieuwe taak, maar meer als wijze waarop invulling
aan de bestaande taken moet worden gegeven, wordt door het uitvoe-
rend personeel naar voren gebracht dat de CRI actiever en actueler
informatie aan de korpsen zou moeten leveren, dat de informatietoele-
vering vanuit de korpsen aan de CRI zou moeten worden gestimuleerd
(bv. door meer contacten in het land) en dat de CRI vaker zou moeten
terugkoppelen op de informatie die door een korps is geleverd (25%). Bij
het bespreken van suggesties voor het verbeteren van de relaties tussen
de CRI en de lokale politie, in hoofdstuk 6, wordt hierop ingegaan.

Nagegaan is of zich verschillen voordoen in de mate waarin aanvullin-
gen op de taken van de CRI worden gegeven, afhankelijk van korps-
grootte en geografische ligging.. Dan blijken er nauwelijks verschillen te
bestaan naar korpsgrootte, zij het dat de respondenten uit het Amster-
damse korps iets minder aanvullende taken hebben genoemd. Ook de
geografische ligging blijkt maar beperkt te discrimineren. In de grens-
gebieden noemt een lager percentage van het personeel aanvullende ta-
ken: 40% tegenover 49% in de overige gebieden (wellicht omdat men
minder een aanvullende taak voor de CRI ziet in het leggen van inter-
nationale contacten).

Vervolgens is bekeken of individuele kenmerken als de mate en soort
van recherche-ervaring van invloed zijn op het noemen van aanvullende
taken voor de CRI. Respondenten met veel recherche-ervaring (in jaren)
noemen iets minder vaak één of meer aanvullende taken dan degenen
met weinig ervaring: 42% tegenover 52%. Naar rechercheterrein bezien
blijkt dat vooral de mensen bij de CID en bij tactische specialismen één
of meer aanvullingen noemen: 52% tegenover ca. 40% van de overige
respondenten. Nadere analyse wijst uit dat dit alleen opgaat voor de
CID-ers en specialisten met weinig recherche-ervaring.

3.4.2 Rechercheleiding

Ook de rechercheleiding blijkt behoefte te hebben aan een inbreng van
de CRI op een aantal nieuwe terreinen of activiteiten, die - opnieuw
evenals bij het uitvoerend personeel - voor een belangrijk deel kunnen
worden ondergebracht bij de vijf taakgebieden van de CRI; ca. 74%
noemt één of meer (meestal twee) aanvullende activiteiten.

De meeste aanvullingen of uitbreidingen betreffen de "informatietaak"
van de CRI en het zijn van een centrale vraagbaak (door 67% genoemd).
In afnemende frequentie waarin het is genoemd, gaat het dan om de re-
gistratie van ontvreemde goederen, van pseudokoopacties, technische ac-
tie, van specifieke onderzoekmiddelen (bij of via de CRI verkrijgbaar)
en van (lopende) bovenlokale onderzoeken.

De tweede rubriek betreft de internationale contacten (42%). Naast de
veel geuite wens tot vertaling van met name de Franse telexen wordt
hierbij vooral gedacht aan het geven van - meer dan nu gebeurt via de
RIB's - informatie over de internationale criminaliteitsontwikkelingen en
aan het uitbreiden van de contacten met het buitenland, bijvoorbeeld
via liaisons.

Een derde rubriek wordt gevormd door de behoefte/wens tot misdaad-
analyse door de CRI (29%). Dat deze rubriek, zeker in vergelijking met
het uitvoerend personeel, zo hoog scoort, heeft wellicht te maken met
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de actualiteit van dit aspect ten tijde van het afnemen van de inter-
views. Immers, in die tijd (voorjaar en zomer 1987) werd een begin ge-
maakt met het aanstellen van regiocoirdinatoren, o.a. voor het tot uit-
voering brengen van de CID-regeling. Het belang van misdaadanalyse
staat daarin centraal (zie ook het beleidsplan "Samenleving en Crimina-
liteit").

Een volgende rubriek omvat de' wensen tot research en development
door de CRI, zeker niet alleen op het terrein van automatisering, maar
juist ook op het technische vlak (24%).

Een vijfde rubriek verwijst naar nieuwe coordinerende activiteiten
door de CRI (17%). Naast de coordinatie van de informatie over lopende
onderzoeken wordt daarbij vooral gedacht aan het doen verminderen
van het "oneigenlijk" gebruik van de telex, de "telexvervuiling" welke er
in toenemende mate toe leidt dat niet alle telexberichten worden gele-
zen, ook niet de belangrijke.

Een volgende rubriek, die voor een deel ook betrekking heeft op co-
ordinerende activiteiten door de CRI, betreft de coordinatie door de
CR1 bij opsporingsonderzoeken die anders slecht van de grond komen of
zelfs geheel blijven "liggen" (14%). Gedacht wordt onder andere aan mi-
lieucriminaliteit (inmiddels is bij de fraudecentrale van de CRI een sec-
tie milieucriminaliteit opgericht!) en aan computerfraude.

Een zevende rubriek verwijst naar adviserende activiteiten door de
CRI (12%). Naast juridische informatie en advies, bijvoorbeeld over (bui-
tenlandse) rechtspersonen e.d., wordt hierbij ook gedacht aan een rol
voor de CRI in de richting van de overheid bij de beleidsvoorbereiding.

Een laatste rubriek wordt gevormd door activiteiten op het gebied
van assistentieverlening (6%). Dan gaat het om het verlenen van heel
specialistische ondersteuning en assistentie of kennis die lokaal of re-
gionaal niet aanwezig is.

Evenals in het deelonderzoek onder het uitvoerend personeel komt,
ten slotte, ook hier de wens naar voren tot een actievere toelevering
van informatie aan de korpsen, dat wil zeggen niet pas nadat de korp-
sen daar zelf om hebben gevraagd. Vanuit zijn "overzichtsfunctie" zou
de CRI zelf bepaalde informatie aan de korpsen moeten doen toekomen
of bepaalde zaken moeten signaleren (18%).

Net als voor het uitvoerend personeel is nagegaan of er een relatie
bestaat tussen het noemen van één of meer aanvullende activiteiten van
de CRI en korpskenmerken als korpsgrootte en geografische ligging en
individuele kenmerken als aard en duur van recherche-ervaring. Het lei-
dinggevende personeel met minder ervaring noemt relatief vaker één of
meer aanvullende taken. Verder valt het op dat vooral de hoofden van
de herkenningsdienst/infocentrum en de hoofden van de algemene re-
cherche of van een speciale afdeling tactische recherche vaker aanvul-
lende taken noemen, waarschijnlijk omdat ze meer een "overzichtsfunc-
tie" hebben dan een hoofd technische recherche of een hoofd CID. Met
betrekking tot de korpsgrootte valt het op dat juist vanuit de kleinere
korpsen een lager percentage van de leiding één of meer aanvullende
activiteiten noemt. Het zou kunnen zijn dat ook hierbij het hebben van
een "overzicht" alsmede het geconfronteerd worden met voor de politie
noodzakelijke activiteiten, die naar men meent niet door de CRI worden
verricht in de grotere korpsen zich meer voordoet.
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3.5 De toekomstige plaats voor de CRI

Aan de vraag wat de positie zou worden van de CRI binnen het verband
van allerlei lopende ontwikkelingen, zoals automatisering van politiebe-
standen en toenemende regionale samenwerking, is alleen in het onder-
zoek onder de rechercheleiding aandacht besteed. Het blijkt dat daar
tamelijk verschillend over wordt gedacht.

behoefte neemt toe 16%

behoefte wordt niet minder 39%

behoefte blijft gelijk 14%

behoefte neemt af 32%

Uit deze percentages kan men op de eerste plaats afleiden - ook al
sluiten de antwoordcategorieën elkaar niet helemaal uit - dat er een ta-
melijk uiteenlopend beeld over de toekomstige plaats van de CRI be-
staat. Vervolgens, kijkend naar de richting waarin die behoefte gaat,
zegt het merendeel (ca. de helft) dat de behoefte gelijk zal blijven of
in ieder geval niet minder zal worden (zonder te kunnen inschatten of
er een toenemende behoefte zal ontstaan). Wanneer daarbij nog diege-
nen worden gerekend die een toename van de behoefte aan een CRI
veronderstellen en wanneer daarbij wordt betrokken dat ook momenteel
verreweg de meeste respondenten een duidelijke plaats voor de CRI
aanwezig achten (zie paragraaf 3.2), dan mag worden geconcludeerd dat
de positie van de CRI als zodanig ook in de toekomst van de zijde van
de politie niet ter discussie wordt gesteld.

Uit de toelichtingen blijkt dat diegenen die een toename van de be-
hoefte veronderstellen, met name daarin de ontwikkeling van de crimi-
naliteit naar het (boven)regionale en (inter)nationale vlak betrekken
alsmede de blijvende behoefte aan een landelijke registratie. Degenen
die stellen dat de behoefte aan (een) CRI gelijk zal blijven of niet min-
der zal worden, refereren eveneens naar de behoefte aan een landelijke
registratie alsmede naar de noodzaak van overkoepeling en coordinatie
van de regio's, en in een enkel geval naar de tendensen tot despeciali-
satie bij de lokale politie. Wanneer men de mening is toegedaan dat de
behoefte aan (een) CRI zal afnemen, wordt dit met name onderbouwd
door te verwijzen naar de ontwikkeling van de kernkorpsfunctie, waar-
door bijvoorbeeld kleinere korpsen op de regio kunnen terugvallen.

Het bovenstaande sluit aan bij het onderzoekgegeven dat vooral in de
kleinere korpsen een afnemende behoefte aan de CRI wordt geconsta-
teerd. Voor met name de hoofdcommissariaten ligt het beeld niet zo
eenduidig; een deel van de aldaar geinterviewden veronderstelt een toe-
name van de behoefte, doch een ander deel een afname. Wellicht hangt
dit samen met rechercheterrein of recherche-ervaring. Personen met een
langere ervaring veronderstellen een toename van de behoefte, wijzend
op de ontwikkelingen van de criminaliteit. En evenzeer veronderstellen
personen die aan het hoofd staan van een afdeling voor een tactisch
recherchespecialisme, een toenemende behoefte aan de CRI. Ook is er
een zwakke tendens dat de geografische afstand een rol speelt; hoe
verder verwijderd van Den Haag, des te meer stelt men dat de behoefte
aan de CRI in de toekomst zal afnemen.

Wanneer derhalve de positie van de CRI als zodanig niet of nauwe-
lijks in het geding is, is een volgende vraag of men dacht of vond dat
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door de eerder genoemde ontwikkelingen (automatisering, regionale sa-
menwerking) de taken van de CRI zouden (moeten) veranderen. Een ta-
melijk groot deel van de geïnterviewden (39%) heeft hierover geen uit-
gesproken mening; een even groot deel (38%) denkt dat de taken van de
CRI niet zullen (behoeven te) veranderen en de overigen (23%) denken
dat dat wel zal (moeten) gebeuren.

Uit de toelichtingen blijkt dat men bij de eventuele verandering van
taken minder heeft gedacht aan het geheel afstoten van bepaalde taken,
zoals gegeven in de taakstelling van de CRI, maar meer aan het afgren-
zen van activiteiten en werkzaamheden binnen de taakstelling. Wanneer
men de mening is toegedaan dat de taken van de CRI zouden (moeten)
veranderen, denkt men in ongeveer gelijke mate aan een accentverleg-
ging naar de (boven)regionale en zelfs de internationale criminaliteit en
aan een 'verlegging van de activiteiten van de CRI in die, zin dat het
veel meer zou moeten fungeren als vraagbaak en informatiepunt in
plaats van uitvoerende ondersteuning te verlenen (dit zou overigens wel
kunnen worden geïnterpreteerd als het afstoten van de taken "coordina-
tie" en "assistentieverlening").

Daarnaast wordt ook gewezen op het feit dat in een dergelijke toe-
komstige situatie minder informatie bij de CRI zou behoeven te worden
opgeslagen en dat de CRI meer als een Centrale Verwijzings Index zou
kunnen functioneren (met als consequentie - door een aantal mensen
aangegeven - dat de CRI met minder personeel zou kunnen volstaan).

Een aspect dat van een andere orde is, doch zeer frequent wordt ge-
noemd, is het feit dat de geïnterviewden veronderstellen dat de bedoel-
de ontwikkelingen - en dan met name de regiovorming - het voor de
CRI gemakkelijker zullen maken. De CRI heeft dan met een beperkter
aantal, vaste aanspreekpunten in de regio te maken in plaats van met
de vele gemeentelijke korpsen en districten (en landgroepen) van het
korps Rijkspolitie.

3.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is de vraag behandeld naar de plaats en taken van de
CRI, zoals deze door uitvoerende en leidinggevende politiefunctionaris-
sen die op diverse rechercheterreinen werkzaam zijn, worden gezien.

Het blijkt dat het bestaan van een instituut als de CRI op zich niet
ter discussie staat. Zowel uitvoerend personeel als rechercheleiding zien
een plaats voor de CRI, vooral als centraal "informatiepunt" en voor het
onderhouden van internationale contacten als bureau Interpol, doch in
mindere mate ook voor een coordinerende taak en voor het verlenen
van daadwerkelijke assistentie, alle elementen zijnde in de taakom-
schrijving van de CRI. De behoefte aan de CRI wordt wat kleiner ge-
acht door respondenten uit de grotere korpsen gemeentepolitie en uit
het korps Rijkspolitie. Voorts speelt de aard en duur van de recherche-
ervaring een rol; hoe langer men bij de recherche werkzaam is en dan
met name op een tactisch specialisme, des te geringer acht men de be-
hoefte aan een CRI.

Zoals gezegd, worden door een deel van de respondenten beperkingen
aangebracht in de coordinerende en assistentieverlenende taak van de
CRI. De CRI zou zich op deze terreinen vooral moeten richten op de
coordinatie van bovenregionale of landelijke informatie of onderzoek en
bij dergelijke onderzoeken slechts een informatief ondersteunende rol
mogen hebben en geen executieve. Ten aanzien van de assistentieverle-
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ning wordt aangetekend dat deze alleen van heel specialistische aard
mag zijn die niet lokaal of regionaal bij de politie aanwezig is. Voorts
wordt gesteld dat de voorschriften met betrekking tot de contacten met
het buitenland soepeler gehanteerd moeten kunnen worden; het moet
mogelijk zijn dat de korpsen zelf hun (reeds bestaande) contacten be-
nutten en niet noodzakelijkerwijs de weg via de CRI moeten bewande-
len. Wel dient,de CRI op de hoogte gehouden te worden. Het beeld voor
het uitvoerend personeel vertoont veel overeenkomst met dat voor de
rechercheleiding.

Naast beperkingen in de taken van de CRI worden ook nieuwe of be-
ter gezegd aanvullende taken door de politie aangedragen. Deze betref-
fen vooral aanvullingen op het gebied van registratie van informatie op
een veelheid van terreinen. Doch daarnaast worden ook de coordinatie,
assistentieverlening en Interpoltaak (bijvoorbeeld het aanstellen van
meer liaisons in het buitenland, ook in Europa) genoemd. Respondenten
uit de kleinere korpsen en met minder recherche-ervaring noemen rela-
tief meer aanvullingen. Uitvoerend personeel en rechercheleiding verto-
nen daarbij veel overeenkomsten. Niet alleen worden aanvullingen gege-
ven op bestaande taken/taakgebieden van de CRI, ook min of meer
nieuwe activiteiten worden als wens naar voren gebracht; zoals juridi-
sche informatie, research and development, bewaking van het telexge-
bruik, vraagbaak op technisch of op automatiseringsgebied. Niet onver-
meld mag blijven dat veelvuldig wordt gevraagd naar een actievere pre-
sentatie (van informatie e.d.) door de CR12.

Naar de toekomst bezien blijft, volgens de rechercheleiding, de be-
hoefte aan een instituut als de CRI bestaan, ook al zegt een kwart van
hen dat de behoefte zal afnemen. Om het belang van het bestaan van
de CRI te onderstrepen wordt gewezen op de ontwikkeling van de cri-
minaliteit naar het bovenregionale of internationale vlak. Er blijft een
centraal informatiepunt noodzakelijk, want daarin ziet men in de toe-
komst vooral de taak van de CRI. Wel lopen de meningen vervolgens
enigszins uiteen, wanneer het gaat om de al dan niet centrale opslag
van (alle) informatie bij de' CRI. Een deel van de geïnterviewden ziet
de CRI als de Centrale Verwijzings Index van de informatie die dan in
de regio's aanwezig is of pleit in ieder geval voor een selectie in de
informatie die wel bij de CRI wordt opgeslagen.
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Noten hoofdstuk 3

1. Deze taakgebieden zijn onder meer vermeld in het antwoord van de
Minister van Justitie op een schriftelijke vraag vanuit de Tweede
Kamer bij de begrotingsbehandeling politie 1980. Tweede Kamer 1979-
1980, 15.800, hfdst. VI en VII, nr. 7 en nr. 8, vraag 69.

2. Overigens pleit drs. H.F. Vegter ook voor het verbeteren van de
public relations tussen de CRI en de lokale politie. De CRI behoort
een "helicopterfunctie" te vervullen. Daarin past dat de nodige aan-
dacht wordt besteed aan terugkoppeling naar de korpsen. Met name
denkt hij daarbij aan resultaten van misdaadanalyse. Vegter, H.F. De
CRI opnieuw in de belangstelling. Tijdschrift voor de politie, 481
jrg., nr. 5, mei 1986, blz. 213-216.
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De toelevering van informatie door de politie aan de CRI

4.1 Inleiding

De resultaten uit het vorige hoofdstuk benadrukken dat een van de be-
langrijkste taken of wellicht wel de belangrijkste taak van de CRI het
fungeren als informatiepunt is op velerlei gebied, of zoals dat in de
taakomschrijving van de CRI is verwoord: het verzamelen, bewerken,
registreren en analyseren van informatie. De CRI zal daartoe zelf de
benodigde informatie in huis moeten hebben of toegang moeten hebben
tot elders aanwezige relevante informatie. Met name dit laatste, en dan
specifiek de toegang tot geautomatiseerde systemen, is nog niet geregu-
leerd. Het zwaartepunt ligt derhalve op het in "eigen huis" hebben van
de gewenste informatie. Wel is er in het kader van de automatisering
van de herkenningsdienstsystemen sprake van dat een centrale verwij-
zingsindex bij de CRI'.

De toelevering van informatie aan de CRI is voor een belangrijk deel
vastgelegd in de zogenaamde Richtlijnen voor een doelmatige opsporing
(RIDO). Deze dateren van 1961 en worden momenteel herzien 2. De in-
formatie waarvan de taakverdeling niet in de richtlijnen is geregeld
(bijvoorbeeld ten aanzien van de zogeheten "zachte".of CID-informatie),
moet de CRI verwerven door middel van actieve informatie-inwinning.
Dit gebeurt door het opbouwen van contacten met en het afleggen van
werkbezoeken aan lokale korpsen of regionale vergaderingen door de
CRI-rechercheurs. Sedert mei 1986 is door middel van de CID-regeling
voor een deel in een meer gestructureerde informatie-toelevering aan de
CRI/LCID voorzien.

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport over de CRI gecon-
stateerd dat de Richtlijnen nogal onbekend zijn c.q. niet optimaal wor-
den nageleefd, waardoor de CRI onvoldoende over die informatie be-
schikt die door politie en justitie wordt gevraagd. Daardoor zou het
gevaar van een "vicieuze cirkel" ontstaan: "De CRI heeft onvoldoende
informatie, je hebt er (dus) weinig aan, dus waarom zou je informatie
aan de CRI blijven leveren". De Algemene Rekenkamer kwam tot deze
conclusie op basis van een onderzoek naar de aanwezigheid bij de CRI
van gegevens uit processen-verbaal die bij de parketten bekend waren.
Een derde deel van deze gegevens bleek niet in de CRI-systemen opge-
nomen te zijn. En, zo bleek uit het rapport van de Algemene Rekenka-
mer, ook van CRI-zijde had men de indruk dat (bepaalde) politiekorpsen
zich niet hielden aan de Richtlijnen.

In het WODC-onderzoek zijn deze knelpunten rond de toelevering van
informatie geïnventariseerd. Naast de onbekendheid met de regels en -
indien men wel op de hoogte is van het bestaan van bepaalde regels -
het al dan niet onderkende nut/belang van het naleven van deze regels
is in het onderzoek ook aandacht besteed aan mogelijke onduidelijkhe-
den in de procedures binnen de lokale korpsen, waardoor de gewenste/
vereiste informatie de CRI niet bereikt. Een vierde factor zou de terug-
houdendheid bij de rechercheur in het afstaan van "zijn" informatie,
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specifiek ten aanzien van CID-informatie kunnen zijn; hiernaar is in het
onderzoek niet systematisch gevraagd.

4.2 Kennis van en oordeel over de Richtlijnen

4.2.1 Het uitvoerend personeel

Uit het onderzoek blijkt dat het uitvoerend personeel maar in beperkte
mate op de hoogte is van de Richtlijnen. Een derde (32%) kent de
Richtlijnen helemaal niet, ruim een derde (39%) heeft wel eens gehoord
van de Richtlijnen, maar kent de inhoud ervan niet, een zesde (16%)
kent de inhoud van de Richtlijnen alleen voor het eigen specialisme en
een achtste (13%) kent voor meer terreinen de inhoud. Wanneer het
korps waarin men werkzaam is, bij de analyse wordt betrokken, dan
blijkt de bekendheid met de Richtlijnen iets groter te zijn in de grote-
re gemeentelijke politiekorpsen, met name bij de respondenten uit de
hoofdcommissariaten: ca. 35% kent de inhoud van de Richtlijnen voor
één of meer onderdelen tegenover 25% à 30% van de overige responden-
ten. Voor een deel hangt de bekendheid met Richtlijnen samen met het
terrein waarop men werkzaam is: met name wanneer men - veelal bin-
nen een aparte afdeling van de recherche - op een bepaald specialisme
werkzaam is, is men beter op de hoogte van het bestaan van de Richt-
lijnen en met de inhoud ervan, zeker voor het eigen werkgebied. Het
percentage respondenten dat dan één of meer onderdelen zegt te ken-
nen, bedraagt, afhankelijk van het specialisme, 40% à 50%. Een tweede
factor die hierbij van belang is, is het aantal jaren recherche-ervaring:
hoe langer men bij de recherche werkt, des te groter is de bekendheid
met één of meer onderdelen van de Richtlijnen: 26% van de responden-
ten met weinig tegenover 39% van de respondenten met veel recherche-
ervaring.

Op welke wijze is men op de hoogte gebracht van het bestaan van
deze Richtlijnen? Dit blijkt vooral een interne aangelegenheid te zijn
binnen het korps: ongeveer de helft (48%) kent de Richtlijnen via een
collega of chef. Doch ook de Rechercheschool neemt een plaats in bij
deze kennisoverdracht; een derde (35%) van de respondenten kent de
Richtlijnen via de Rechercheschool. De CRI neemt pas de derde plaats
in; 9% heeft van de Richtlijnen gehoord via een CRI-medewerker.

Gevraagd is tevens naar het oordeel over de Richtlijnen, vindt men
ze nuttig of niet. De relatieve onbekendheid met de Richtlijnen werkt
waarschijnlijk door in het al dan niet hebben van een mening over het
nut van de Richtlijnen, zowel voor de eigen specialisatie als in het al-
gemeen. Want, ofschoon ongeveer 75% de Richtlijnen (zeer) nuttig vindt,
heeft ook 20% hierover geen mening. Een klein percentage vindt de
Richtlijnen niet (zo) nuttig. Dit vindt vooral zijn grond in de papieren
rompslomp die het met zich meebrengt en in de twijfels die er bestaan
met betrekking tot de effectiviteit van het inzenden van informatie aan
de CRI. Vooral de mensen met veel recherche-ervaring hebben een oor-
deel over de Richtlijnen; vooral zij vinden de Richtlijnen (zeer) nuttig.

Omdat men blijkbaar lang niet altijd de Richtlijnen voor een doelma-
tige opsporing kent, is vervolgens meer in het algemeen de responden-
ten de vraag voorgelegd of men het nuttig vindt informatie te leveren
aan de CRI. Een (zeer) groot deel van hen (97%) blijkt informatiever-
schaffing aan de CRI (zeer) nuttig te vinden, al dan niet volgens be-
paalde richtlijnen; slechts een enkeling vindt dit niet zo nuttig.

50



Het overheersende motief om de CRI van informatie te voorzien blijkt
het belang dat men eraan hecht dat relevante informatie op een cen-
traal punt verkrijgbaar is. De centrale beschikbaarheid en bereikbaar-
heid van informatie zal namelijk naar de mening van de respondenten
bijdragen tot een grotere effectiviteit van het opsporingsonderzoek.
Daar komt bij dat men van mening is dat de CRI beter in staat is de
door de politie ingebrachte informatie te "evalueren" en op waarde te
schatten. Het hanteren van bepaalde richtlijnen of regels heeft het
voordeel van grotere uniformiteit. De weinige respondenten die het han-
teren van regels of richtlijnen niet zo nuttig vinden, beargumenteren
dit enerzijds door te wijzen op het feit dat gegevens uit de regio een
zwaarder gewicht in de schaal leggen dan landelijke gegevens, omdat de
criminaliteit en de daders veelal regiogebonden is/zijn en dat derhalve
een regionale opslag meer nut heeft. Daarnaast spelen bij deze respon-
denten slechte of minder goede ervaringen met betrekking tot het ver-
krijgen van informatie van de CRI een rol.

4.2.2 Rechercheleiding

De bekendheid van de rechercheleiding met de Richtlijnen voor een
doelmatige opsporing is weliswaar groter dan die van het uitvoerend
personeel, doch ook onder hen bevinden zich mensen die de Richtlijnen
helemaal niet (zeggen te) kennen. Een zesde (16%) kent de Richtlijnen
helemaal niet, twee vijfde (41%) heeft wel eens van het bestaan ervan
gehoord, maar kent de inhoud niet, een zesde (17%) kent de inhoud al-

.leen voor het eigen werkterrein en een kwart (26%) kent voor meer
terreinen de inhoud van de Richtlijnen.

Ook met betrekking tot de rechercheleiding geldt dat de Richtlijnen
beter bekend zijn in de grotere gemeentelijke korpsen en in de distric-
ten Rijkspolitie. Het zal geen verwondering wekken dat degenen die een
functie hebben op het "informatievlak" (CID, HKD), de Richtlijnen beter
kennen dan diegenen die bij de tactisch recherche (een algemene of een
specialistische afdeling) werkzaam zijn. Bovendien is de score voor de-
genen die leiding geven aan de technische recherche, hoger dan voor
leidinggevende functionarissen van een tactische afdeling.

4.3 De procedure van informatietoelevering aan de CRI

Uit de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat er weinig twij-
fels zijn ten aanzien van het belang dat de politie toekent aan het toe-
leveren van informatie aan de CRI in zijn algemeenheid. De knelpunten
in de huidige informatievoorziening aan de CRI zijn veeleer gelegen in
de onbekendheid met de daartoe geldende regels. Andere aspecten kun-
nen enerzijds zijn de procedure die intern binnen het korps wordt ge-
hanteerd met betrekking tot de administratie en organisatie van de aan
de CRI toe te leveren informatie en anderzijds de procedure volgens
welke vervolgens de informatie de CRI vanuit de korpsen bereikt. In
beide deelonderzoeken is hieraan aandacht besteed.
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4.3.1 Het uitvoerend personeel

Op de vraag of er binnen het korps bepaalde procedures of regels be-
staan met betrekking tot de toelevering van informatie aan de CRI,
antwoordde twee vijfde (40%) van het uitvoerend personeel dat dat in-
derdaad het geval was; de overigen wisten het niet of zeiden dat er
geen bepaalde procedures of regels waren.

In de toelichtingen die hierbij zijn gegeven, blijkt het veelal te gaan
om procedures/regels waarbij de toelevering van schriftelijke informatie
aan de CRI via een centraal punt binnen het korps verloopt: de recher-
che-administratie of de herkenningsdienst/afdeling politie-informatie.
Als het gaat om, de soort informatie die en de wijze waarop deze naar
de CRI gaat, wordt veelal gerefereerd aan formulieren (CRI-kaartjes,
telexen, processen-verbaal), die conform de Richtlijnen voorgeschreven
zijn. Dit ondersteunt de eerdere conclusie uit het onderzoek dat de
Richtlijnen tamelijk onbekend zijn, ook al wordt er blijkbaar wel naar
gehandeld.

4.3.2 Rechercheleiding

Uit de gesprekken met de rechercheleiding komt naar voren dat in de
meeste gemeentelijke korpsen en districten Rijkspolitie bepaalde regels
gelden ten aanzien van de informatietoelevering aan de CRI. Wel is dit
- zoals hierboven reeds naar voren kwam met betrekking tot het uit-
voerend personeel - in de verschillende korpsen op verschillende manie-
ren geregeld: via de herkenningsdienst, via de recherche-administratie
of individueel. Ook zijn er intern "afspraken" gemaakt, gewoonten inge-
sleten of met de CRI afspraken gemaakt over de soort van informatie
(en de wijze waarop) die naar de CRI gaat. In dat verband is diverse
malen benadrukt dat er behoefte bestaat aan een selectie van de infor-
matie die naar de CRI behoort te gaan. Onderkend wordt ook dat er
het een en ander schort aan de mate waarin de lokale politie zich
houdt aan de naleving van de Richtlijnen en het informeren van de CRI
- en dat de politie dus mede schuldig is aan het niet optimaal (kunnen)
functioneren van de CRI - doch begrip wordt gevraagd voor de praktijk
van alledag binnen de politie, waarbij reeds veel administratief werk
moet worden verricht. Kan er niet efficiënter worden gewerkt door met
name die informatie die een bovenregionaal karakter heeft, bij de CRI
op te slaan? De praktijk lijkt zich al enigszins aan deze vraag te heb-
ben aangepast, al dan niet in overleg met de CRI. En daarin past de in-
druk van de onderzoekers dat, ofschoon daar in de gesprekken niet sys-
tematisch naar is gevraagd, het binnen veel korpsen veelal niet de eerst
opkomende gedachte is om de CRI op de hoogte te stellen van bepaalde
informatie (met name anders dan via de daartoe geldende schriftelijke
vormen van overdracht).

4.4 Voorstellen tot verbetering

Alleen aan het uitvoerend personeel, dat waarschijnlijk directer te ma-
ken heeft met het toeleveren van informatie aan de CRI, is gevraagd of
men voorstellen had voor methoden waarmee of wegen waarlangs de in-
formatievoorziening aan de CRI - en andersom ook het raadplegen van
de bij de CRI aanwezige informatie - verbeterd zou kunnen worden. Dat
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het onderwerp "leeft", mag worden geconcludeerd uit de verscheidenheid
van voorstellen die door veel respondenten zijn gedaan. Enigszins geru-
briceerd en geordend naar de mate waarin ze zijn genoemd (de meest
genoemde eerst), komen de volgende ideeën naar voren:
- snellere methoden (telex, telefoon, telefax);
- eenvoudigere, bij de politie reeds in gebruik zijnde formulieren;
- vaste contactpersonen zowel bij het lokale korps als bij de CRI;
- een actiever opereren van de CRI in de regio;
- een goede administratie en organisatie zowel bij de CRI als bij de

lokale politie;
- analyse van informatie, laten zien dat de informatie verwerkt wordt;
- meer informatie opgeslagen laten in de regio, selectiever ten aanzien

van de informatie die naar de CRI (moet) wordt(en) ingezonden;
- de Richtlijnen verbeteren, meer voorlichting over het bestaan van de

Richtlijnen en eventueel deze verplicht opleggen;
- coordinatie van het telexverkeer en het gebruik daarvan;
- snellere terugkoppeling door de CRI op de door de politie ingezonden

informatie.

4.5 Een beeld van de praktijk

Het stond in het onderzoek niet centraal om een kwantitatief beeld te
krijgen van de mate waarin vanuit de lokale korpsen informatie wordt
verstrekt aan de CRI. Het accent van het onderzoek lag hierbij veeleer
op het signaleren van problemen in deze informatietoelevering. Hierop is
in de voorgaande paragrafen uitgebreid ingegaan. Wel is in het onder-
zoek onder het uitvoerend personeel een vraag gesteld naar de mate
waarin men zelf in de afgelopen twee jaar informatie heeft verstrekt
aan de CRI en aan welke afdelingen of centrales. Er is van afgezien
een dergelijke vraag ook aan de rechercheleiding te stellen, omdat werd
verondersteld dat dit voor hen weinig of niet van toepassing zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel (ca. 87%) van het uitvoe-
rend personeel zelf op de een of andere wijze informatie heeft ver-
strekt aan de CRI. Onder verwijzing naar hoofdstuk 2 dient te worden
beseft dat het onderzoek zich vooral heeft gericht op personen die in
het recente verleden contact hebben gehad met de CRI. Niet geconclu-
deerd mag dus worden dat ca. 87% van de politiefunctionarissen in het
land informatie verstrekt aan de CRI.

Afdelingen of centrales van de CRI die van een grotere groep respon-
denten informatie geleverd krijgen, zijn de afdeling politie-informatie
en een aantal vakcentrales, met name de groepscriminaliteit- en over-
vallencentrale, de vuurwapencentrale, de criminele inlichtingencentrale,
de verdovende middelencentrale, de falsificatencentrale en de autodief-
stallencentrale.

Voor een belangrijk deel zal de hoge score voor bepaalde centrales
samenhangen met de omvang van de criminaliteit op dat terrein en met
de voorschriften en procedures die op dat terrein gelden (telexen, vuur-
wapenformulieren, kopieën van een proces-verbaal).

Het ligt voor de hand dat - gezien de omvang van het werkaanbod -
uit de grotere korpsen een groter percentage van de respondenten in-
formatie aan de CRI verstrekt dan die uit de kleinere korpsen. Ook ligt
het in de lijn van de verwachtingen dat een groter percentage van de-
genen met een langere recherche-ervaring informatie aan de CRI ver-
strekt dan van degenen met een kortere recherche-ervaring. Zij kennen
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de procedures beter (zie hierboven) en werken vaker op een bepaald
specialisme (met de daarvoor geldende Richtlijnen). Het onderzoek be-
vestigt dit beeld.

Niet alleen is gekeken naar het percentage respondenten dat per af-
deling of centrale bezien informatie aan de CRI verstrekt, ook is geke-
ken naar het aantal afdelingen/centrales van de CRI waaraan een re-
chercheur informatie verstrekt. Dit blijkt uiteen te lopen van 1 tot het
maximaal mogelijke aantal, met een gemiddelde van 4,4 afdelingen/cen-
trales. De helft van de respondenten heeft aan 1 à 3 centrales informa-
tie verstrekt. De korpsen in de Randstad leveren gemiddeld aan meer
centrales van de CRI informatie dan de korpsen in de grensgebieden:
gemiddeld 4,6 tegenover 3,8 centrales. Ook zijn het eerder mensen die
werkzaam zijn bij de CID en de herkenningsdienst/infocentrum die aan
gemiddeld meer centrales van de CRI informatie leveren dan mensen van
de algemene recherche of een technisch of tactisch specialisme: een ge-
middelde van 5,3 voor de CID en van 7,3 voor de herkenningsdienst te-
genover een gemiddelde van 4,0 voor de overige respondenten.

Op nog een andere manier is gekeken naar de informatievoorziening
aan de CRI, nl. naar de mate van intensiteit: levert men dagelijks, we-
kelijks, maandelijks of minder frequent informatie aan de CRI resp. aan
afdelingen/centrales van de CRI. Het meest intensief is de informatie-
toelevering aan de afdeling politie-informatie: gemiddeld genomen levert
men daaraan 1 maal per twee weken informatie. Een ongeveer gelijke
score geldt voor de verdovende middelencentrale, iets minder intensief
is dit ten aanzien van de autodiefstallen- en de vuurwapencentrale.
Voor de overige centrales is de intensiteit geringer, met uitzondering
van de criminele inlichtingencentrale, o.a. voor wat betreft de informa-
tie in het kader van Opsporing Verzocht en Teletekst of opsporingsbe-
richten. Voor een belangrijk deel zijn de centrales waaraan een groter
deel van de respondenten informatie levert, ook de centrales waarmee
intensiever contact is. Er zijn enkele uitzonderingen: aan de groepscri-
minaliteit- en overvallencentrale levert een hoog percentage responden-
ten informatie, met een lage intensiteit; in verband met Opsporing Ver-
zocht en de opsporingsberichten via Teletekst/TV e.d. levert een laag
percentage respondenten informatie aan de CRI, doch met een tamelijk
hoge intensiteit. De intensiteit is voorts hoger voor respondenten met
een langere recherche-ervaring, vooral de informatietoelevering aan be-
paalde vakcentrales van de CRI en voor respondenten die werkzaam zijn
op het gebied van CID, technische recherche en tactische specialismen:
gemiddeld ca. 1 maal per twee weken tegenover ca. 1 maal per maand.

De wijze waarop de informatie vanuit de korpsen aan de CRI wordt
verstrekt, loopt nogal uiteen en vindt schriftelijk, telefonisch, of mon-
deling (aan de CRI-rechercheur die een bezoek brengt aan het korps of
een regionale vergadering) plaats. Vooral combinaties daarvan komen
veelvuldig voor. De informatie aan de CRI gaat:

uitsluitend schriftelijk 12%
uitsluitend telefonisch 3%

uitsluitend bij bezoek van een CRI-rechercheur aan het korps/in de regio 3%

schriftelijk of bij een bezoek van een CRI-rechercheur 10%

schriftelijk of telefonisch 18%

telefonisch of bij een bezoek van een CRI-rechercheur 9%

een combinatie van alle drie de mogelijkheden 45%
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Uit het feit dat met name de laatste categorie, de combinatie van alle
mogelijkheden, hoog scoort, mag worden afgeleid dat het zeker niet al-
leen de voorgeschreven schriftelijke weg is waarlangs informatie de CRI
bereikt, maar dat er in veel gevallen een bepaalde relatie is gegroeid.
Dit beeld wordt nog duidelijker, wanneer ook persoonlijke contacten
worden meegerekend; dan gaat het om 67% van de respondenten. Wan-
neer daarbij vervolgens naar de mate van recherche-ervaring wordt ge-
keken, bewandelen vooral degenen met veel recherche-ervaring de weg
van het persoonlijke contact: 77% tegenover 60% van degenen met wei-
nig recherche-ervaring.

Voorts blijkt dat de informatietoelevering aan de CRI vanuit de korp-
sen/districten in de Randstad vaker (mede) via persoonlijke contacten
verlopen dan vanuit de overige korpsen: 73% tegenover 60%. Ook zijn
het vooral de grotere korpsen van waaruit de informatietoelevering (me-
de) door persoonlijke (bezoek)contacten verloopt: 74% in de hoofdcom-
missariaten, 68% in de districten Rijkspolitie en 56% in de overige korp-
sen. En ten slotte is de meer persoonlijke weg groter bij CID-ers (95%)
en tactische specialisten (75%) dan bij de overige respondenten.

4.6 Conclusie

De CRI is voor zijn functioneren voor een zeer belangrijk deel afhan-
kelijk van de informatie vanuit de lokale politie (en andere opsporings-
diensten). Tegen deze achtergrond zijn in 1961 de zogenaamde "Richtlij-
nen voor een doelmatige opsporing" opgesteld. Uit o.a. het rapport van
de Algemene Rekenkamer blijkt dat er het een én ander schort aan het
inzenden van informatie aan de CRI en dus aan de naleving van de
Richtlijnen.

Het onderhavige onderzoek wijst uit dat problemen rond de informa-
tietoelevering voor een deel een gevolg kunnen zijn van onbekendheid
met het bestaan of met de inhoud van de Richtlijnen. Bij het uitvoe-
rend personeel is de onbekendheid hiermee groter dan bij de recher-
cheleiding. Ook de kleinere korpsen en mensen met minder recherche-
ervaring zijn hiermee minder bekend.

De onbekendheid van de Richtlijnen heeft wellicht te maken met een
te weinig actieve "presentatie" door de CRI. Immers, wanneer men de
Richtlijnen wel kent, is dit vooral (en op zich ook logischerwijs de
eerst aangewezen weg) een interne zaak, via chef of collega. Met de
vele verticale en horizontale verplaatsingen binnen een korps is het
zeer wel denkbaar dat de kennisoverdracht van het bestaan van de
Richtlijnen erbij inschiet.

Overigens zijn er in de meeste korpsen wel interne regels of proce-
dures met betrekking tot de informatievoorziening aan de CRI. De veel-
heid van informatie en de druk van andere recherche-opsporingsactivi-
teiten hebben echter tot gevolg dat de informatie aan de CRI wel eens
in de verdrukking komt. Daarbij kan de opmerking worden gemaakt dat
in de korpsen wel eens wordt getwijfeld aan de effectiviteit van het
inzenden van allerlei informatie aan de CRI; men vindt dat selectiever
bezien zou moeten worden welke informatie bij de CRI wordt opgesla-
gen. Want juist de veronderstelde effectiviteit is een van de belangrijk-
ste argumenten die genoemd worden in de toelichtingen op de vraag
naar het belang van het inzenden van informatie aan de CRI. Er worden
dan ook diverse ideeën aangedragen voor het verbeteren van deze in-
formatietoelevering. Voor een deel hebben deze betrekking op het be-
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nutten van technische mogelijkheden, voor een ander deel wordt de op-
lossing gezocht in andere structuren, zoals vaste contactpersonen, een
centrale administratie of een actiever opereren van de CRI in de regio.
Ook het actualiseren en vereenvoudigen van de Richtlijnen komt hierbij
aan de orde, eventueel in combinatie met het verplichtend opleggen er-
van.

Tot slot is in dit hoofdstuk een globaal beeld geschetst van de infor-
matietoelevering aan de CRI. De verschillen naar frequentie en intensi-
teit tussen de diverse afdelingen en centrales van de CRI zijn voor een
- zo is de indruk - belangrijk deel terug te voeren op de aard van het
werkgebied van de afdelingen/centrales van de CRI en op de bestaande
richtlijnen voor de informatietoelevering. Overigens blijft in veel geval-
len deze informatietoelevering vanuit de politie niet beperkt tot een
schriftelijke weg. Ook wordt telefonisch en persoonlijk en bij bezoeken
van CRI-rechercheurs aan het korps of aan regionale vergaderingen veel
informatie aan de CRI doorgegeven. Dit indiceert dat de verstandhou-
ding tussen CRI en lokale politie niet louter negatief is, zoals uit reac-
ties op het.rapport van de Algemene Rekenkamer zou kunnen worden
geconcludeerd. Zeker als men bedenkt dat juist ten aanzien van de
CID-informatie enige terughoudendheid verondersteld mag worden. Op-
vallend in de persoonlijke contacten is de hogere score voor de grotere
gemeentelijke korpsen en voor de korpsen in de Randstad.
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Noten hoofdstuk 4

1. Projectgroep CVI, Centrale Verwijzingsindex: functionele specifica-
ties, O&I DGPV, 25 augustus 1987; en bijlage III, Centrale Verwij-
zingsindex: een bijdrage aan de nationale criminaliteitsbestrijding.

2. De redactiecommissie van de RAC, onder voorzitterschap van de
Hoofdofficier van Justitie te Breda, is belast met de herziening van
de richtlijnen. Bij brief van 23 maart 1987 heeft de RAC de gedeel-
telijk herziene richtlijnen aan de Minister van Justitie aangeboden
en daarbij geadviseerd deze, gezien de ontwikkelingen met betrek-
king tot de CRI, nog niet vast te stellen.
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Ervaringen, contacten van de politie met de CRI

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het gebruik dat korp-
sen/districten maken van de CRI in het kader van een opsporingsonder-
zoek. In het onderzoek was het vooral van belang knelpunten in het
feitelijke functioneren van de CRI - zoals ondervonden van de zijde
van de politie - naar voren te brengen, alsmede discrepanties tussen
wensen in taakstelling en huidige taakstelling.

Met betrekking tot de knelpunten in het feitelijke functioneren is op
de eerste plaats gekeken naar het beroep dat men op de CRI doet, dus
naar het gebruik van de diensten die de CRI kan leveren. Op de tweede
plaats zijn gegevens verzameld over de mening of het oordeel van de
zijde van de politie over het functioneren van de CRI bij deze contac-
ten. Hierbij is niet alleen gevraagd een oordeel te geven over de eigen
ervaringen, uitgedrukt in een (rapport)cijfer, doch ook aan te geven op
grond waarvan dit oordeel positief of negatief uitvalt en welke wensen
niet gehonoreerd werden of konden worden. In beide deelonderzoeken is
aan deze aspecten aandacht besteed.

5.2 De contacten met de CRI

5.2.1 Het uitvoerend politiepersoneel

Contact met de CRI is voor een groot deel van het uitvoerend politie-
personeel geen dagelijkse routine. De helft van de geënquéteerden heeft
één, hooguit enkele keren per jaar rechtstreeks contact met de CRI,
een kwart maandelijks en eveneens een kwart één of meer malen per
week. In de meeste gevallen gaat het initiatief om contact te leggen uit
van de politie. Ruim driekwart van de contacten komt op deze wijze tot
stand. De CRI zelf initieert ongeveer 20% van de contacten en het OM
ongeveer 2%.

De afdeling waarop het meest een beroep wordt gedaan, is het infor-
matiecentrum. Uitgesplitst naar vakgebied (PID, CID, technische recher-
che, algemene recherche en rechercheurs van speciale afdelingen) zijn
de CID, de algemene rechercheurs en de tactische specialisten de groot-
ste gebruikers van deze afdeling. Ruim 50% van hen heeft meermalen
per maand contact met het informatiecentrum. Vanuit de technische re-
cherche is het contact minder frequent; de plaatselijke PID's komen
niet meer dan incidenteel met het informatiecentrum in aanraking.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat veel uitvoerende poli-
tiemensen met verschillende centrales contact onderhouden. Slechts 25%
komt met niet meer dan één centrale in aanraking. Vijftig procent heeft
contact met twee, drie of vier centrales en een kwart zelfs met meer
dan vier centrales. Politiemensen van de PID's richten zich nagenoeg
uitsluitend op de bijzondere zakencentrale. Met deze centrale heeft
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twee derde van de geënquêteerde PID-ers wekelijks contact. Een zelfde
specificatie valt waar te nemen bij de technische recherche. Deze groep
concentreert zich vooral op de afdeling dactyloscopie van de CRI, waar-
mee ruim driekwart van de technische rechercheurs wekelijks contact.
zegt te hebben.

Bredere contactpatronen vinden we bij de CID. Behalve met het in-
formatiecentrum heeft meer dan de helft van de geënquêteerde CID-ers
meermalen per maand contact met de vuurwapencentrale, de groepscri-
minaliteit- en overvallencentrale, de verdovende middelencentrale, de
criminele inlichtingencentrale en in mindere mate met het centraal op-
sporingsregister en de kunst- en antiekdiefstallencentrale.

Een dergelijk breed gebruikspatroon valt ook waar te nemen bij de
algemene rechercheurs en de tactische specialisten. Afgezien van de
bijzondere zakencentrale, de kunst- en antiekdiefstallencentrale en de
afdelingen fototechniek en dactyloscopie, waarmee slechts incidenteel
contacten zijn, blijkt ongeveer een derde meermalen per maand met elk
van de overige centrales in aanraking te komen. Wanneer we de alge-
mene en specialistische rechercheurs onderling vergelijken, valt op dat
er naast deze overeenkomst ook duidelijke verschillen zijn. Met name
liggen deze in het gebruik van de verdovende middelencentrale, de frau-
decentrale en de vuurwapencentrale. De specialisten gebruiken deze cen-
trales duidelijk intensiever.Verschil is er ook met betrekking tot het
gebruik van de CRI-registers. Deze, in het bijzonder het opsporingsre-
gister, worden beduidend meer door de algemene recherche geraadpleegd
dan door specialisten. Een verschil dat deels verband zal houden met
het verschil in werkvelden, doch waarbij mogelijk ook de werkervaring
en de eerdere ervaringen met de CRI een rol spelen. Uit verdere analy-
se blijkt namelijk dat vooral de specialisten met meer dienstjaren min-
der gebruik maken van de registers.

Een verklaring waaraan ook zou kunnen worden gedacht, is dat een
en ander zijn oorzaak vindt in het feit dat specialistische rechercheurs
vooral te vinden zijn in de grotere korpsen en men daar de CRlregis-
ters minder nodig heeft, omdat men in de grote korpsen over meer in-
formatiemogelijkheden beschikt dan in de kleinere korpsen. In zijn alge-
meenheid blijkt deze hypothese niet houdbaar. Vergelijking van politie-
mensen uit grote en kleinere gemeentepolitiekorpsen toont aan dat re-
chercheurs uit de grote korpsen juist meer contact hebben met de CRI.

Uit analyse op korpsniveau blijkt verder dat de intensiteit van het
contact ook verband houd met de geografische afstand tot de CRI. Ge-
middeld hebben korpsen in de Randstad meer contact met de CRI dan
korpsen in het midden van het land of in grensgebieden. Op dit analy-
seniveau blijkt voorts ook verschil tussen de gemeentepolitie enerzijds
en de rijkspolitie anderzijds. Het aantal functionarissen dat contact
onderhoudt met de CRI, is in beide overeenkomstig; de frequentie waar-
mee men dat doet, ligt bij de rijkspolitie echter duidelijk lager dan bij
de gemeentepolitie.

Een overzicht van aanleidingen om contact met de CRI op te nemen,
is gegeven in tabel 1. Uit de tabel valt af te lezen dat vooral de be-
hoefte aan informatie (uit binnen- of buitenland) en technische onder-
steuning (de identificatie van vuurwapens, falsificaten, drugs of vinger-
afdrukken en aan het opstellen van compositieportretten) reden is om
contact met de CRI op te nemen. Naast verzoeken om informatie of
technische ondersteuning benadert men de CRI met verzoeken om de in-
schakeling van Opsporing Verzocht of Teletekst en met verzoeken om
specifieke deskundigheid. In 5% à 6 % van de contacten is dit de aan-
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leiding. Vragen om daadwerkelijke assistentie, coordinatie bij boven-
lokaal of lokaal opsporingsonderzoek of advies hoe een onderzoek aan
te pakken worden door de uitvoerenden betrekkelijk weinig als aanlei-
ding genoemd.

Tabel 1: Aanleiding voor de politie om contact met de CRI op te nemen; in per-

centages van het aantal door de politie geinitieerde contacten

verzoek om %

informatie met betrekking tot binnenland
technische identificatie

informatie met betrekking tot buitenland

contact te leggen met de politie in het buitenland
inschakeling opsporing Verzocht, Teletekst e.d.

specifieke deskundigheid

advies met betrekking tot wijze van aanpak
daadwerkelijke assistentie

coordinatie

overig

Behalve bij het informatiecentrum komt men ook bij de andere centrales
met verzoeken om informatie. Bij enkele centrales (groepscriminaliteit-
en overvallencentrale, fraudecentrale, verdovende middelencentrale, dac-
tyloscopie) komen er naast deze informatievragen ook betrekkelijk veel
andere verzoeken binnen. Bij dactyloscopie zijn dat vooral verzoeken
om identificaties. Tegenover iedere informatievraag staan bij deze afde-
ling twee identificatievragen. Assistentieverzoeken gaan vooral naar de
groepscriminaliteit- en overvallencentrale (globaal 25% informatievragen
en 60% assistentieverzoeken) en naar de fraudecentrale (50% informatie-
vragen en 30% assistentieverzoeken). Verzoeken om bij bovenlokaal of
lokaal onderzoek te coordineren worden met name aan de verdovende
middelencentrale gedaan. Coórdinatieverzoeken vormen daar ongeveer
een vijfde van de gestelde verzoeken, tegen drie vijfde aan informatie-
verzoeken en een vijfde aan verzoeken tot het leggen van internationa-
le contacten. Aan de falsificatencentrale worden betrekkelijk weinig
inlichtingen gevraagd. Deze centrale benadert men vooral met verzoeken
om internationale recherchecontacten te leggen via Interpol e.d.

5.2.2 Rechercheleiding

Het zal niet of nauwelijks verwondering wekken dat de daadwerkelijke
contacten tussen de CRI en de lokale politie op het niveau van de re-
chercheleiding minder intensief zijn dan op het uitvoerend niveau. Wan-
neer onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de niet direct aan een
zaak gebonden contacten en anderzijds de wel meer direct aan een zaak
gebonden contacten, blijken de eerste, de niet direct aan een zaak ge-
bonden contacten, maar zeer beperkt van omvang en intensiteit te zijn.
Het gaat in deze gevallen vrijwel steeds om het opvragen van bepaalde
informatie, inlichtingen, e.d. (De contacten in het kader van beleidsver-
gaderingen, overlegstructuren ed zijn dus hierbij niet meegerekend.) Per
afdeling of centrale van de CRI bezien heeft niet meer dan ca. 10% (en
veelal nog minder) van de geinterviewden één of meer keren contact
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gehad in de afgelopen twee jaar. Centrales of afdelingen die er qua
frequentie van contact gunstig "uitspringen", zijn de afdeling politie-in-
formatie (met name het informatiecentrum, het centraal politieregister
en de dactyloscopische dienst) en enkele recherchecentrales (met name
verdovende middelen, vuurwapens, groepscriminaliteit en overvallen en
falsificaten, met andere woorden centrales met een grotere werkdruk
vanwege de omvang van de criminaliteit of centrales met een meer spe-
cialistisch vakgebied). De intensiteit van deze niet direct aan een zaak
gebonden contacten is tamelijk gering. In de helft of meer van de ge-
vallen is de frequentie minder dan 1 maal per maand; de verschillen
naar centrale zijn daarbij gering. Een andere graadmeter voor de inten-
siteit van de contacten is de wijze waarop het contact verloopt: is dit
telefonisch, schriftelijk of in de korpsen zelf bij een bezoek van een
CRI-rechercheur. Het blijkt dat de contacten in ca. driekwart van de
gevallen (71%) aaléén telefonisch zijn verlopen; en dus wellicht van
korte duur zijn. Uit dit alles mag worden afgeleid dat - zoals gezegd -
de niet direct aan een zaak gebonden contacten van leidinggevende re-
cherchefunctionarissen met de CRI niet zo intensief zijn.

Andere niet direct aan een zaak gebonden contacten tussen recher-
cheleiding en CRI vinden veelvuldiger plaats. Daarbij moet worden ge-
dacht aan regionale vergaderingen (op het gebied van verdovende mid-
delen, criminele inlichtingen, vuurwapens e.d.), waarbij naast lokale
politiefunctionarissen (waaronder de geïnterviewden) een CRI-recher-
cheur aanwezig is. Voorts verwijst een aantal geïnterviewden naar de,
bezoeken van CRI-rechercheurs aan het korps. Zoals gezien de feitelijke
mogelijkheden te verwachten is, zijn de percentages voor de vuurwa-
pencentrale, voor de groepscriminaliteit- en overvallencentrale en voor
de verdovende middelencentrale.hoger dan voor de andere centrales van
de CRI. Ten slotte wordt door een groot deel van de geïnterviewden
gewezen op diverse overlegvormen, beleidsbesprekingen e.d. waaraan ook
(een medewerker van) de CRI deelneemt.

Wanneer het gaat om concrete opsporingsonderzoeken zijn de contac-
ten tussen CRI en rechercheleiding frequenter en wellicht ook intensie-
ver; bijna driekwart (74%) van de geïnterviewden heeft in de afgelopen
twee jaar voor ' één of meer zaken contact gehad met de CRI, i.e. met
bepaalde afdelingen of centrales van de CRI. De meest voorkomende za-
ken betreffen dan (bank)overvallen, verdovende middelen, fraude, vuur-
wapens, falsificaten en politiek activisme. Tezamen vormden deze zaken
ca. 80% van het totaal aantal genoemde zaken.

De accenten die in dit rijtje worden gelegd, zijn vanzelfsprekend
geen afspiegeling van de omvang van de (geregistreerde) criminaliteit,
doch weerspiegelen het specifieke van het inschakelen van de CRI, na-
melijk vanwege specifieke kennis, deskundigheid of vaardigheid.

Het initiatief tot contact is in de meeste gevallen uitgegaan van de
politie zelf. De CRI initieerde bij ongeveer 10% de contacten, voor het
overige lag het initiatief bij de politie.

Wat is de aanleiding tot contact? In percentages van het aantal door de
politie geïnitieerde contacten ontstaat het volgende beeld (tabel 2).
Naast de behoefte aan (voor het merendeel binnenlandse) informatie
doet de politieleiding een beroep op de CRI voor technische ondersteu-
ning en kennis, vooral ten aanzien van vuurwapens en falsificaten, en
voor daadwerkelijke assistentie. Bij dit laatste betreft het veelal assis-
tentie van een accountant of assistentie bij het opstellen van een com-
positieportret. Verzoeken tot contacten met het buitenland gaan relatief
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minder naar de CRI. Nog sterker geldt dat voor verzoeken tot coordina-
tie en advies over de wijze van aanpak e.d.

Tabel 2: Aanleiding tot contact

verzoek om

informatie met betrekking tot het binnenland

daadwerkelijke assistentie (accountant, compositie)

technische identificatie (vuurwapens, fatsificaat)

informatie met betrekking tot het buitenland

specifieke deskundigheid

coordinatie

contact te leggen met politie in het buitenland

advies ten aanzien van wijze van aanpak

overig

38%

24%

14%

8%

6%

2%

4%

1%

3%

Wanneer men van de zijde van de rechercheleiding een beroep doet op
de CRI, betreft het in de meeste gevallen één centrale of afdeling: bij
ca. 15% van de zaken wordt een tweede of volgende centrale ingescha-
keld. Overeenkomstig de aard van de soort zaken waarbij men relatief
vaak de CRI inschakelde, wordt door de rechercheleiding vaker een be-
roep gedaan op: de groepscriminaliteit- en overvallencentrale, de ver-
dovende middelencentrale, de fraudecentrale, de afdeling politie-informa-
tie (m.n. dactyloscopie), de falsificatencentrale, de vuurwapencentrale en
de bijzondere zakencentrale.

Waarom contact wordt opgenomen met de CRI, is hierboven al aange-
geven. Een volgende vraag is wat de rol van de CRI respectievelijk van
de afdeling/centrale die is ingeschakeld, is geweest.

Tabel 3: Aard van de dienstverlening door de CRI

informatie verstrekken 79%
daadwerkelijke assistentie verlenen 49%
coordinatie verzorgen 23%
advies geven 13%

* Het totaal telt op tot meer dan 100%, omdat de rot van de CRI zich over meer

terreinen heeft uitgestrekt; veelal is het een combinatie van informatiever-

strekking en een van de andere genoemde !diensten" van de CRI.

Meer dan bij de niet direct aan een zaak gebonden contacten - die
veelal alleen op het verstrekken van informatie betrekking hadden -
verloopt de inbreng van de CRI hier via bezoeken ter plekke, naast een
telefonische informatieverstrekking. Ter vergelijking: bij de zaakgebon-
den contacten waarbij het alléén gaat om het verstrekken van informa-
tie, vindt dit voor ca. 30% telefonisch plaats tegenover ca. 70% bij de
niet direct aan een zaak gebonden contacten.

Uit het bovenstaande blijkt dat de rol van de CRI vooral bestaat uit
het verstrekken van informatie - zowel bij het uitvoerend politieperso-
neel als bij de rechercheleiding -, gevolgd door het verlenen van een of
andere vorm van daadwerkelijke ondérsteuning, in de vorm van een ac-
countant of boekhoudkundig specialist, bij het maken van een composi-
tieportret of in het bieden van technische know-how met betrekking tot
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falsificaten of vuurwapens. De accenten liggen bij de verzoeken vanuit
de rechercheleiding wat meer op deze vormen van assistentie dan bij
het uitvoerend personeel. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, omdat
het hierbij om meer inhoudelijke (beleids)beslissingen gaat.

In beide gevallen kan men evenwel afleiden dat er een zekere discre-
pantie bestaat tussen de beperkingen die in hoofdstuk 3 door de politie
zijn aangebracht in de assisterende taak van de CRI en het feitelijke
beroep dat op deze taak van de CRI wordt gedaan. (Is een mogelijke
verklaring dat het een gemakkelijke en goedkope weg is naar de CRI en
dat er weinig alternatieven zijn, terwijl men die wel zou wensen, met
name in de regio?)

5.3 Oordeel over het functioneren van de CRI

Op twee manieren is in het onderzoek gevraagd een oordeel over het
functioneren van de CRI te geven. Enerzijds is dit gedaan ten aanzien
van de concrete opsporingsonderzoeken waarbij men contacten heeft ge-
legd met de CRI, anderzijds is gevraagd meer in het algemeen een oor-
deel over het functioneren van de CRI te geven.

5.3.1 Het uitvoerend politiepersoneel

Ter beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door de CRI is
de respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven van 1 tot en met
10 voor de wijze waarop de CRI haar taak verricht. In het toekennen
van rapportcijfers zit altijd een subjectief element; bovendien betreft
het hier een momentopname en geen beeld in de tijd bezien. Dit maakt
het moeilijk aan de exacte hoogte van het cijfer bepaalde conclusies te
verbinden; daartoe ontbreken duidelijke referentiecijfers. (Overigens
wordt het optreden van de politie in zogenaamde bevolkingsonderzoeken
meestal gemiddeld gewaardeerd met een cijfer van zeven of hoger.) On-
danks het ontbreken van vergelijkingsmogelijkheden geeft het toege-
kende cijfer over het functioneren van de CRI wel een globaal beeld,
zeker wanneer daarbij de (vele) opmerkingen worden betrokken. Uit het
onderzoek blijkt dan dat de informatietaak (het verzamelen, bewerken,
registreren, analyseren en ter beschikking stellen van informatie en het
verrichten van methodologisch onderzoek ter bevordering van een zo
effectief mogelijke opsporing) wordt gewaardeerd met een gemiddelde
van 5,9. De coSrdinatietaak krijgt een 5,6, de assistentieverlening aan
de lokale politie een 6,2, het onderhouden van internationale (recher-
che)contacten een 6,0 en het geven van voorlichting op het gebied van
de criminaliteitsbestrijding aan politie en justitie een gemiddeld cijfer
van 5,8. De toelichtingen die bij de cijfers zijn gegeven maken duidelijk
waar op de diverse deelgebieden de knelpunten liggen. Wanneer we ons
beperken tot die problemen die men meer algemeen ervaart, kan gesteld
worden dat de betrekkelijk lage waardering voor de wijze van vervul-
ling van de informatietaak vooral verband houdt met de kwaliteit van
de informatie en met negatieve ervaringen betreffende de snelheid en
efficiëntie van de informatieverwerking en -verstrekking binnen de CRI
(door 60% van de respondenten genoemd). In een aantal gevallen onder-
vond men dat de informatie onvolledig was dan wel niet voldoende ac-
tueel (30%). De respondenten onderkennen dat de oorzaak hiervan voor
een deel ligt bij de informatievoorziening aan de CRI door de politie-
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korpsen (14%). Men wijst echter ook op de logge, bureaucratische trek-
ken van de CRI-organisatie, de snel wisselende personeelsbezetting van
de centrales en de onvoldoende afstemming tussen afdelingen bij de
CRI. De ervaring van de respondenten is dat de bereikbaarheid van
mensen en informatie bij de CRI niet altijd optimaal is (in totaal zijn
één of meer van deze aspecten door 26% van de respondenten genoemd).

Met betrekking tot de informatievoorziening wijst men ook op het
ontbreken van noodzakelijk geachte informatiebestanden (10%). Met na-
me blijkt men een goederenaangiftesysteem te missen waaruit gegevens
geput kunnen worden over welke goederen ontvreemd zijn en wie de ei-
genaar daarvan is (zie ook paragraaf 3.4.1).

Ten aanzien van de coórdinatietaak komt als belangrijkste knelpunt
de opstelling van de CRI-medewerkers naar voren bij het presenteren
van informatie aan de korpsen (27%). Men zou de CRI actiever willen
zien. Een CRI die meer uit eigener beweging informatie aandraagt (zie
ook paragraaf 3.4.1). Ook de inzet en betrokkenheid van de CRI-recher-
cheurs ontmoet kritiek. Het gaat daarbij om negatieve ervaringen met
het nakomen van afspraken en een houding waarbij men meer oog heeft
voor het belang van de CRI dan voor de belangen van de lokale korp-
sen (11%).

Met het verlenen van assistentie aan de plaatselijke politie heeft men
betrekkelijk weinig uitgesproken negatieve ervaringen. Er is wel een ze-
kere kritiek op de deskundigheid van de geleverde ondersteuning (7%)
en op de effectiviteit van de assistentie (7%). Uit de toelichtingen
klinkt echter vooral de wens door tot meer mogelijkheden om na een
betreffend verzoek op korte termijn over voldoende personele onder-
steuning te kunnen beschikken (22%).

Ook de opmerkingen betreffende de internationale taak van de CRI
zijn tot één hoofdpunt terug te brengen, nl. de ervaring dat dergelijke
verzoeken om informatie lang duren (38%). Sommige respondenten ver-
melden zelfs dat na een verzoek nooit meer iets vernomen werd.

Uit de negatieve commentaren ten aanzien van de voorlichtende taak
van het CRI ten slotte blijkt dat de voorlichting het uitvoerend perso-
neel niet altijd bereikt (7%) en dat de actualiteit van de voorlichting in
de ogen van de respondenten verbeterd zou kunnen worden (13%).

Behalve een oordeel over de taakgebieden is de respondenten gevraagd
een cijfer te geven voor de centrales waarmee zij te maken hebben. De
cijfers voor de diverse centrales variëren tussen 6,3 en 7,8. De helft
van de centrales kreeg een beoordeling van 7,0 of meer met de hoogste
cijfers voor "Opsporing Verzocht" en "Teletekst". Tabel 4 geeft een
overzicht van de gemiddelde rapportcijfers. Behalve de gemiddelde cij-
fers geeft deze tabel ook het percentage onvoldoendes voor iedere cen-
trale. Afgaand op het percentage onvoldoendes concentreren negatieve
ervaringen zich rond de verdovende middelencentrale, de kunst- en an-
tiekdiefstallencentrale, de autodiefstallencentrale, de groepscriminaliteit-
en overvallencentrale en het detentieregister. Gemiddeld wordt een cen-
trale door 10% à 15% van de respondenten als onvoldoende gekwalifi-
ceerd.'Bij deze vijf genoemde centrales is het percentage onvoldoendes
meer dan 20%.

De kritiek betreft niet alle diensten die deze centrales verlenen. In
het algemeen sporen de knelpunten met de eerder gegeven opsomming
per taakveld. De negatieve ervaringen met de verdovende middelencen-
trale en met de groepscriminaliteit- en overvallencentrale bijvoorbeeld
hebben vooral betrekking op verzoeken om internationale contacten te
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leggen, met als achtergrond de lange wachttijd op resultaten bij derge-
lijke verzoeken. De "schuld" daarvan wordt blijkbaar bij de CRI gelegd.
Specifiek voor de verdovende middelencentrale is wel de kritiek op de
wijze van informatieverstrekking (lange telexlijsten), de onvoldoende
beschikbaarheid van informatie bij deze centrale en het niet vlot af-
werken van vragen om informatie. Dit laatste wordt door de responden-
ten in verband gebracht met gebrek aan interesse bij de medewerkers
van de centrale en onvoldoende mankracht.

Tabel 4: Beoordeling van de dienstverlening van de centrales. Percentage respon-
denten dat de dienstverlening als onvoldoende beoordeelde en gemiddeld

waarderingscijfer.

informatiecentrum

centraal politieregister

opsporingsregister

detentieregister
fototechniek

dactyloscopie
verdovende middelencentrale

groepscriminaliteit- en overvallen centrale

bijzondere zakencentrale
fraudecentrale

fatsificatencentrate
vuurwapencentrale
autodiefstallencentrale

kunst- en antiekdiefstallencentrale

criminele inlichtingencentrale:
- algemeen

- opsporing verzocht

- teletekst
- observatie
- technische actie

- pseudokoop

percentage gemiddeld

onvoldoende cijfer

13 6,7

11 6,9

8 7,3

23 6,8

0 7,5

11 7,2

27 6,3

21 6,6

15 7,0

13 6,8

12 7,1

4 7,1

22 6,5

23 6,7

9 6,8

0 7,8

0 7,7

11 7,0

19 6,9

0 7,5

Als tegenhanger van de vragen naar de ervaren knelpunten rond het
functioneren van de CRI is gevraagd naar ervaringen waarbij de CRI,
na bij opsporingsonderzoek te zijn ingeschakeld, onmisbaar was geble-
ken of een versnellende invloed op de afwikkeling had gehad. Uit de
reacties op deze vraag blijkt dat er zeker niet alleen negatieve ervarin-
gen zijn. In een aantal gevallen oordeelde men de CRI-inbreng als on-
misbaar, met name door de bijdrage van specialisten, de verstrekte in-
formatie en de buitenlandse contacten die door bemiddeling van de CRI
tot stand waren gebracht. De deskundigheidsondersteuning vanuit de CRI
en met name de snelheid waarmee informatie wordt geleverd blijken be-
langrijke factoren waardoor soms een snelle afronding van het onder-
zoek kan worden bereikt. Gezien deze ervaringen mag het niet verwon-
deren, dat gevraagd naar de wensen ten aanzien van de CRI, allereerst
een snelle informatievoorziening met name door automatisering van de
CRI is genoemd. Naast vlotte informatielevering en aanvullende deskun-
digheid worden vooral technische diensten hoog gewaardeerd. De meest
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positieve groep gebruikers zijn de technische rechercheurs. Zij geven
over het algemeen hogere cijfers voor de dienstverlening dan politie-
mensen uit de PID, de CID, de algemene of specialistische recherche.
De onderlinge verschillen tussen de laatsten zijn slechts klein. Wat be-
treft de verschillen in beoordeling tussen de korpsen is men bij de
rijkspolitie in het algemeen minder positief dan bij de gemeentepolitie.
Daarbij geldt: hoe groter de geografische afstand tussen de CRI en het
betreffende Rijkspolitiedistrict, hoe negatiever het oordeel over de CRI.
Bij de gemeentepolitie hangt het oordeel niet zozeer samen met de geo-
grafische ligging als wel met de aard van de organisatie. In de grotere,
meer gedifferentieerde korpsen blijkt men doorgaans positiever dan in
de kleinere, minder gedifferentieerde.

5.3.2 De rechercheleiding

Voor de opsporingsonderzoeken waarbij men contact had gehad met de
CRI, is ook aan de rechercheleiding gevraagd om een oordeel te geven
over de rol van de CRI, onderscheiden naar de specifieke inbreng daar-
bij in de zin van informatie verstrekken (zowel binnen- als buitenland-
se), coordinatie verzorgen, advies of assistentie verlenen. Tabel 5 geeft
zowel het percentage van de geïnterviewden dat elk van deze activitei-
ten van de CRI negatief beoordeeld heeft, als het gemiddelde cijfer.

Tabel 5: Beoordeling van de dienstverlening naar taakgebieden, percentage res-

pondenten dat deze onvoldoende achtte en gemiddelde waardering

percentage
onvoldoende

gemiddeld

cijfer

informatie 18% 6,9
coordinatie 15% 6,9
advies 6% 7,1
assistentie 7% 7,4

Over het geheel genomen komt - met inachtneming van de opmerking
over de waardering van de CRI in de vorm van een cijfer, zoals ge-
maakt in paragraaf 5.3.1 - uit het bovenstaande een redelijk positief
beeld naar voren, ofschoon juist die taken van de CRI waarop het
meest een beroep gedaan wordt - het verstrekken en coordineren van
informatie uit binnen- en buitenland, zie paragraaf 5.2.2 -, relatief iets
vaker negatief worden beoordeeld. Het meest gunstig komen de advise-
rende en assisterende rol van de CRI naar voren.

In tegenstelling tot bij het uitvoerend personeel is aan de recher-
cheleiding niet gevraagd om een toelichting op het oordeel per taakge-
bied. Wel is een onderscheid mogelijk naar de verschillende afdelingen
en centrales van de CRI die bij de diverse onderzoeken betrokken zijn
geweest. De cijfers lopen dan uiteen van 5,5 tot 7,7. In tabel 6 zijn al-
leen die afdelingen of centrales opgenomen die meer dan tien maal zijn
genoemd. Opvallend zijn de lagere percentages onvoldoendes en de ho-
gere gemiddelde cijfers voor die centrales die een specifieke deskundig-
heid aan de politie te bieden hebben, nl. de groepscriminaliteit- en
overvallencentrale met het maken van een compositieportret, de fraude-
centrale met de boekhoudkundige know-how, de vuurwapencentrale met
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een stuk specifieke kennis (dit geldt overigens ook voor de falsificaten-
en autodiefstallencentrale: deze worden bij het geringe aantal van toe-
passing zijnde zaken over het algemeen ook positief beoordeeld) en de
criminele inlichtingencentrale, waartoe ook te rekenen Opsporing Ver-
zocht en de coordinatie van pseudokoop- en tip/toongeldacties.

Tabel 6: Beoordeling van de dienstverlening van een aantal centrales

percentage

onvoldoende

gemiddeld

cijfer

dactyloscopie 29% 6,4

verdovende middelencentrale 31% 6,6

overvallencentrale 7% 7,4

bijzondere zakencentrale 22% 6,8

fraudecentrale 7% 7,6

vuurwapencentrale 7% 7,7

criminele inlichtingencentrale 14% 7,1

bureau Interpol* 83% 5,5

* Dit wordt door de geïnterviewden als zodanig aangeduid ofschoon de Interpol-
taak in belangrijke mate over de diverse centrales is verdeeld. Het rapport-

cijfer betreft hier in feite meer de taak zelf als de centrales.

Naast een oordeel per centrale voor de inbreng bij een concreet opspo-
ringsonderzoek is het oordeel ook inhoudelijk ingevuld, in die zin dat
oordelen zijn gegeven over de geleverde prestatie, de wijze van presen-
tatie en de wijze waarop de inbreng van de CRI was georganiseerd. Dan
valt op dat de percentages onvoldoendes aanzienlijk hoger zijn en tus-
sen de 55% en 90% liggen; niet verwonderlijk is dan dat de gemiddelde
cijfers laag zijn, van 5,1 tot 6,1. Het meest negatief komt de interne
organisatie van de CRI ervan af, gevolgd door de geleverde prestaties;
het minst negatief wordt geoordeeld over de wijze van presentatie.

Niet alleen voor de concrete zaken waarvoor men een beroep had ge-
daan op de CRI, is gevraagd een oordeel uit te spreken, doch ook voor
het functioneren van de CRI in het algemeen. Dit totaalcijfer valt voor
ca. een kwart (24%) van de geïnterviewden onvoldoende uit bij een to-
taal gemiddeld cijfer van 6,6. Hieruit .zou men mogen concluderen dat,
ofschoon een deel van de geïnterviewden negatief oordeelt over de
prestaties en presentatie van de CRI respectievelijk van bepaalde cen-
trales van de CRI, het overall beeld toch niet negatief uitvalt. Dat het
oordeel van de rechercheleiding over het geheel genomen wat gunstiger
uitvalt dan dat van het uitvoerend personeel, zou zijn verklaring kun-
nen hebben in de relatieve "afstand" van de rechercheleiding tot het
opsporingsonderzoek en daarmee tot de CRI. Hoe directer de contacten,
des te meer ziet men de manco's en des te meer ondervindt men de na-
delen van deze manco's voor het eigen functioneren.

Wanneer wordt gekeken naar de toelichtingen die worden gegeven bij
een negatief oordeel, dan blijkt dat daarin de diverse taakgebieden van
de CRI aan de orde komen. Het meest genoemd wordt de informatietaak.
Het gaat dan vooral om het ontbreken van een actieve presentatie van
informatie door de CRI aan de politie (door 46% van de geïnterviewden
genoemd), om de geringe efficiëntie in informatieverstrekking, omdat
geen of onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van
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de informatica (29%) en om de onvoldoende kwaliteit en actualiteit van
de door de CRI verstrekte informatie (28%). Ook wordt het ontbreken
van informatiesystemen genoemd, met name een goederenaangiftesysteem
(10%). Een tweede belangrijk knelpunt - naar het aantal keren waarin
dit door de respondenten is genoemd - is de interne organisatie van de
CRI. Daarbij wordt vooral melding gemaakt van het feit als zou de CRI
log en bureaucratisch zijn (35%). Daarnaast speelt ook de onbekendheid
met de interne organisatie een belangrijke rol: men weet onvoldoende
hoe de organisatie intern is, wie waar zit (onder andere vanwege de
vele interne wijzigingen) en welke informatie waar te verkrijgen is
(9%). Een aantal keren wordt ook de slechte (telefonische) bereikbaar-
heid van CRI-medewerkers genoemd (omdat deze steeds "op pad" zijn)
(5%).

Een derde rubriek betreft opmerkingen met betrekking tot de wijze
waarop door de CRI(-rechercheurs) inhoud wordt gegeven aan coordine-
rende activiteiten. Daarbij denkt men aan de wijze van presentatie
(16%); deze zou te afstandelijk en te veel vanuit de hoogte zijn doch
ook aan de inhoud zelf ("te veel alleen maar informatie halen in plaats
van informatie brengen") en aan het feit dat de CRI te veel buiten de
politie om zou opereren (11%).

Op de vierde plaats worden ook op de assistentieverlening aanmerkin-
gen gemaakt. Het gaat dan om de onvoldoende kwaliteit van de assis-
tentieverlening (12%) en om de geringe beschikbaarheid bij de CRI van
mankracht voor het verlenen van assistentie (11%).

Een vijfde rubriek betreft de vermeende trage verzorging van de in-
ternationale contacten door de CRI: "Je hoort niets of pas heel laat
iets uit het buitenland" (12%). Enkelen wijzen ook op de vermeende
slechte kwaliteit van de buitenlandse contacten van de CRI.

Over de kwaliteit van de voorlichting door de CRI ten slotte worden
vrijwel geen negatieve opmerkingen gemaakt.

Is in het bovenstaande reeds op een aantal plaatsen in de toelich-
tingen het imago van de CRI en de presentatie van de CRI-medewerkers
aan de orde geweest, ook afzonderlijk wordt dit aspect verschillende
malen vermeld. Niet alleen echter wordt de "schuld" voor het niet opti-
maal functioneren van de CRI bij de CRI zelf gelegd, ook wordt gewe-
zen op het feit dat de politie te veel nalaat de CRI van de gewenste en
benodigde informatie te voorzien en dus zelf mede schuldig is: door ca.
40% van de geïnterviewden wordt dit aspect naar voren gebracht, zon-
der dat daarnaar in het interview rechtstreeks en direct is gevraagd.

Naast de vele negatieve opmerkingen ten aanzien van het functione-
ren van de CRI zijn ook positieve opmerkingen gemaakt. Ofschoon hier-
boven is aangegeven dat het gemiddelde cijfer positief uitvalt, zijn er
aanmerkelijk meer negatieve dan positieve opmerkingen gemaakt. Dit zal
wel samenhangen met het feit dat het gemakkelijker is om op negatieve
punten de vinger te leggen dan complimenten uit te delen voor de posi-
tieve kanten. En wellicht heeft men juist vanuit een positief-kritische
houding veel opmerkingen over het functioneren van de CRI gemaakt.

De positieve opmerkingen verwijzen vooral naar de grote betrokken-
heid van het CRI-personeel en naar de grote bereidheid om te helpen
en informatie te verstrekken. Geroemd wordt voorts de kwaliteit van de
assistentieverlening en soms van de verstrekte informatie.

Het oordeel over het functioneren van de CRI kort resumerend: uit
de resultaten van het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat
dit niet alleen afhangt van de kwaliteit van de "diensten" die de CRI
levert, maar evenzeer van de wijze waarop deze worden geleverd.
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5.4 Conclusies

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zowel bij de uitvoeren-
den als bij de leidinggevenden de CRI vooral wordt aangesproken op
zijn informatiefunctie. Niet alleen bij het informatiecentrum, maar ook
bij de afzonderlijke recherchecentrales komt men allereerst met vragen
om inlichtingen. Een tweede belangrijke aanleiding om contact met de
CRI op te nemen is de technische identificatie van vuurwapens of falsi-
ficaten. Daarnaast wenden vooral leidinggevenden zich tot de CRI om
assistentie op boekhoudkundig gebied of in de vorm van compositiepor-
tretten. Het initiatief om contact met de CRI op te nemen ligt overwe-
gend bij de politie. Voor de uitvoerenden wordt ongeveer 20% van het
contact vanuit de CRI geïnitieerd, bij de leidinggevenden ligt dit duide-
lijk nog lager.

Naar de CRI-centrales bezien waarop een beroep wordt gedaan, zijn
bij de uitvoerenden drie groepen gebruikers te onderscheiden. De eerste
groep wordt gevormd door medewerkers van de CID, de algemene re-
cherche en de specialistische tactische recherche, die doorgaans met
veel van de recherchecentrales in aanraking komen. Een tweede groep
bestaat uit de medewerkers van de politieke inlichtingendiensten. Con-
tact met de CRI betekent in hun geval vrijwel uitsluitend contact met
de bijzondere zakencentrale. De derde groep ten slotte is die van de
technische rechercheurs, die overwegend alleen van de afdeling dactylo-
scopie gebruik maken. De vraag kan gesteld worden of het geen aanbe-
veling zou verdienen de toegang tot de CRI met deze constellatie in
overeenstemming te brengen en de meer aspecifieke gebruikers een al-
gemene ingang bij de CRI te geven, van waaruit men verder naar de
afzonderlijke centrales wordt doorverbonden.

Naar korps bekeken zijn de meest intensieve gebruikers te vinden in
de Randstad, waarbij valt op te merken dat de Rijkspolitie minder in-
tensief contact onderhoudt met de CRI dan de gemeentepolitie. Verder
blijkt het gebruik van de diensten van de CRI samen te hangen met de
ervaring bij de recherche. Met name de registers worden door de meer
ervaren specialisten minder geconsulteerd.

Het oordeel over de dienstverlening door de CRI ligt, gemeten in een
cijfer tussen nul en tien, voor het uitvoerend personeel gemiddeld rond
de zes en voor de rechercheleiding gemiddeld rond de zeven. Ofschoon
het oordeel over de CRI over het geheel genomen niet negatief uitvalt,
mag niet onvermeld blijven dat onder de respondenten de mening (naar
taakgebied of naar afdeling of centrale van de CRI) nogal eens uiteen-
loopt, gezien het percentage respondenten dat een onvoldoende cijfer
toekent. Wellicht heeft het lagere cijfer van de kant van het uitvoerend
personeel te maken met de intensiteit van de contacten met de CRI en/
of de positie waarin men verkeert om de daadwerkelijke inbreng van de
CRI te kunnen beoordelen. Er zijn verder verschillen in oordeel over de
verschillende taakgebieden van de CRI. Zowel het uitvoerend personeel
als de rechercheleiding zijn het meest positief over de assistentieverle-
ning door de CRI en negatiever over de informatieverstrekking en de
coordinatie. Kritiek op de informatie richt zich op de kwaliteit en op
de efficiëntie c.q. de wijze van verwerking daarvan binnen de CRI.
Betreurd wordt het ontbreken van een goederenaangiftesysteem. Door
veel respondenten wordt overigens voorts aangetekend dat onvolledig-
heid en gebrek aan actualiteit van informatie ook zijn oorzaak vindt in
onvoldoende toelevering door de politie. Kritiek is er verder vooral op
de lange duur bij internationale verzoeken, waarvoor de schuld mede bij
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de CRI wordt gelegd. Met betrekking tot de assistentieverlening zou
men vooral meer capaciteit bij de CRI wensen.

Naast negatieve zijn er ook positieve ervaringen met de dienstverle-
ning van de CRI. Van' belang daarbij blijkt de kwaliteit van de toegele-
verde informatie. Bij de uitvoerenden hecht men daarnaast vooral waar-
de aan de snelheid waarmee men wordt geinformeerd; de leiding bena-
drukt de wijze, meer nog dan het uitvoerend personeel, waarop CRI-me-
dewerkers zich in de korpsen presenteren. Met name de respondenten
uit de kleinere korpsen zijn op grond van ervaringen minder positief
gestemd. Bij de Rijkspolitie heeft men, zeker bij een grotere geografi-
sche afstand tot de CRI, een negatiever oordeel dan bij de gemeentepo-
litie.

71



6 De onderlinge-verstandhouding tussen CRI en politie

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat in het oordeel van de politie
over het feitelijke functioneren van de CRI het slechte imago van de
CRI - vooral ten aanzien van de informatietaak - en de onbekendheid
met en de veronderstelde slechte kwaliteit van de interne organisatie
van de CRI een belangrijke rol spelen. Deze factoren spelen, zo mag
worden aangenomen, door in de verstandhouding tussen CRI en politie
en belemmeren een optimaal functioneren. In beide deelonderzoeken is
derhalve aandacht besteed aan mogelijkheden die de politie ziet om een
betere verstandhouding of relatie te bereiken. In paragraaf 6.2 wordt
een aantal van die mogelijkheden weergegeven. In de paragrafen 6.3 en
6.4 wordt uitgebreider op twee van deze mogelijkheden ingegaan, te we-
ten detachering van CRI-rechercheurs bij de lokale politie aan de ene
kant en detachering vanuit de politie bij de CRI aan de andere kant.
Deze beide mogelijkheden waren in de voorstellen van de projectorgani-
satie binnen de CRI reeds aan de orde geweest.

6.2 Verbetering van de relatie CRI en politie

Zowel aan het uitvoerend politiepersoneel als aan de rechercheleiding is
gevraagd naar suggesties voor het verbeteren van de verstandhouding
tussen CRI en politie. Op deze open vraag zijn vele antwoorden gege-
ven, wellicht een indicatie dat het onderwerp "leeft".

Na een ordening blijkt dat - ofschoon van de zijde van het uitvoe-
rend personeel (in aantal) minder suggesties naar voren zijn gekomen
dan van de zijde van de rechercheleiding - de inhoud van deze sugges-
ties en ook de relatieve accenten (volgens een rangordecijfer) niet zo-
veel uiteenlopen. Dat sommige aspecten door het uitvoerend personeel
niet zijn genoemd, heeft meer te maken met de volgorde van vraagstel-
ling in de gehanteerde vragenlijst dan met het feit dat dit aspect niet
van belang wordt gevonden. Uit hoofdstuk 5 is bijvoorbeeld ten aanzien
van het oordeel over de CRI voldoende naar voren gekomen dat een be-
tere interne organisatie bepleit wordt, ook door het uitvoerend perso-
neel. Niet zo verwonderlijk is verder wellicht dat het uitvoerend perso-
neel meer belang hecht aan bezoeken van CRI-rechercheurs aan het
korps, omdat de rechercheleiding in regionale vergaderingen e.d. reeds
dergelijke contacten heeft. Daarnaast is het opvallend dat zo vaak
wordt gewezen op de beperkte inzichten in de organisatie en in de mo-
gelijkheden van de CRI. Op het gebied van bedrijfsvoorlichting en pro-
moting is er voor de 'CRI dus nog het een en ander te doen. Voorts
wordt gewezen op het feit dat de CRI zich moet "bewijzen", goede pro-
dukten moet afleveren, waarbij ook de wijze waarop dit gebeurt, niet
verontachtzaamd mag worden.

In de rij van suggesties zit impliciet ook de mogelijkheid besloten die
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vervolgens expliciet aan de respondenten is voorgelegd, namelijk de de-
tachering van personeel ofwel vanuit de CRI ofwel vanuit de politie.

Tabel 7: Suggesties voor verbetering van de relatie tussen CRI en politie: per-

centage en rangordecijfer

suggesties

recherche-

leiding

uitvoerend

personeel
$

% rang
$

% rang

- voorlichting over organisatie en mogelijkheden

van de CR1 14% 1 14% 3

- automatisering bij CR1 en politie 12% 2,5 17% 2

- meer bezoek van CRI-rechercheurs in de regio/

aan de korpsen (doelgericht) 12% 2,5 39% 1

- CR1 moet zich "bewijzen", nut laten zien van

het insturen van informatie e.d. 10% 4 - -

- vaste contactpersonen bij CRI en lokale politie 9% 5 6% 5

- grotere betrokkenheid tonen, meer service-

houding 8% 6 7% 4

- vereenvoudiging van procedures t.a.v. informa-

tie insturen, van RIDO 5% 7 1% 10,5

- betere interne organisatie bij CRI, minder

vrijblijvendheid 5% 8 - -

- snel`Cere informatie-uitwisseling 5% 9 - -

- beter functioneren van CR1, beter produkt 4% 10 1% 10,5

andere presentatie, opstelling van CRI-mensen 3% 11 - -

- accent op regio, regionale centrales 3% 12 3% 7,5

- grotere capaciteit CR1 2% 13 3% 7,5

- bezoeken aan CR1, stages e.d. 2% 14 5% 6

- geografische bereikbaarheid CRI - - 2% 9

- kursussen e.d. door CRI 1% 15 - -

- executief optreden CRI 1% 16 - -

- andere opzet RIB 1% 17 - -

- overig 4% - 2% -

* De antwoorden zijn hier en bij de hierna volgende tabellen gepercenteerd op

het totaal aan antwoorden en niet op het aantal respondenten.

6.3 Detachering van CRI-personeel

Gevraagd is hoe men stond tegenover de gedachte één of meer CRI-re-
chercheurs - belast met een algemene en geen, specifieke taak - te
plaatsen bij het centrumkorps in de regio, ten einde op die manier de
afstand te verkleinen en de communicatie en het wederzijds begrip te
vergroten. Benadrukt werd dat deze CRI-rechercheurs onder de lokale
leiding zouden vallen en niet onder die van de CRI.

Over het geheel genomen stond het uitvoerend personeel positiever
tegenover de idee van detachering dan de rechercheleiding. Bij beide
groepen waren ook negatieve reacties.

Onder het uitvoerend personeel bevinden de voorstanders van deta-
chering zich relatief meer in de kleinere gemeentelijke korpsen en in
de korpsen/districten in de grensgebieden. Ook betreft het relatief meer
personen met weinig recherche-ervaring of personen die werkzaam zijn
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bij de algemene recherche en niet bij een specialistische afdeling.
Voor de rechercheleiding ligt dit beeld iets anders. Daar zitten juist

in de kleinere gemeentelijke korpsen meer tegenstanders (vanuit de
vrees dat vooral de grotere korpsen ervan zullen "profiteren"?). Wel
geldt ook hier dat hoofden van de algemene recherche als ook hoofden
justitiële dienst vaker voorstander zijn en hoofden van specialistische
afdelingen tegenstander. Sterker dan bij het uitvoerend personeel valt
bovendien op dat hoofden CID tegen detachering zijn (vanwege de ver-
onderstelde of verwachte doublure met de RCID?).

Tabel 8: Oordeel over detachering van CRI-personeel bij de politie

recherche- uitvoerend

leiding personeel

(zeer) positief 31% 51%

neutraal 26% 19%

(zeer) negatief 35% 21%

weet niet/geen antwoord 7% 9%

Wanneer gekeken wordt naar de argumenten die door de voorstanders
van deze vorm van detachering worden aangereikt, dan blijkt allereerst
dat daarin wat betreft de accenten die worden gelegd, grote overeen-
stemming heerst tussen rechercheleiding en uitvoerend personeel. Drie-
kwart van de toelichtingen heeft betrekking op het belang van de bete-
re contacten die dan zouden ontstaan, van een kortere "afstand", ook in
beleving, en daardoor van een beter begrip over en weer. Verder ver-
wijst ongeveer een gelijk deel van de antwoorden (ca. een zesde) naar
enerzijds het ontstaan van een betere structurering van de contacten,
waardoor onder meer de informatie efficiënter en sneller de CRI be-
reikt, en naar anderzijds het ontstaan van een grotere betrokkenheid
van de zijde van de CRI, hetgeen ook tot een actievere wijze van in-
formatieverzameling en -verstrekking zou kunnen leiden. Het aspect van
de inbreng van de specifieke vakkennis van de CRI-rechercheur wordt
nauwelijks genoemd.

Welke argumenten worden daartegenover door de tegenstanders van
deze vorm van detachering naar voren gebracht? Het blijkt dat een
grote meerderheid van de antwoorden van zowel rechercheleiding als
uitvoerend personeel verwijst naar twijfels aan de noodzaak van deta-
chering, omdat het te weinig effectief zou zijn in vergelijking tot de
huidige situatie. Men is bang voor een extra schakel tussen de CRI en
het korps, vindt het niet nodig, omdat men zelf goed de weg weet naar
de CRI en geeft de voorkeur aan een verbetering van de huidige situa-
tie waarin CRI-rechercheurs regio/gebiedsgebonden vanuit Den Haag
opereren en contacten met de korpsen onderhouden. Slechts een klein
deel van de bezwaren tegen detachering richt zich op het gevaar van
het verlies van specifieke kennis van de CRI-rechercheur, waardoor men
vaak toch weer contact moet leggen met Den Haag, op problemen in de
acceptatie van de CRI-rechercheur en op de (grotere) kwetsbaarheid van
CID-informatie.

Uit de toelichtingen van de voorstanders van detachering kwam reeds
het belang van betere contacten naar voren. Dit beeld komt terug wan-
neer (aan de voorstanders) wordt gevraagd naar de taken van de gede-
tacheerde CRI-rechercheur.
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Tabel 9: Taken van een bij de politie gedetacheerde CRI-rechercheur

taken recherche- uitvoerend

leiding personeel

persoonlijke contacten onderhouden, liaison,

"doorgeefluik"

informatieverzameling

coordinatie

specifieke deskundigheid

CRI-taken in het algemeen

stage/meelopen

49% 36%

8% 22%

4% 23%

6% 5%

15% 9%

19% 5%

Gevraagd naar de duur van een dergelijke detachering weet ca. de helft
van de respondenten (zowel rechercheleiding als uitvoerend personeel)
daarop geen concreet antwoord te geven. Van de overigen ligt bij de
rechercheleiding het zwaartepunt op een korte periode, tot ongeveer
een half jaar. Bij het uitvoerend personeel denkt echter een groot deel
dan aan een periode van een aantal jaren, 3 jaar of nog langer.

Ook al staat men op zich positief tegenover de gedachte van detache-
ring, dat neemt niet weg dat men wel een aantal problemen ziet opdoe-
men.

Tabel 10: Verwachte problemen bij detachering van een CRI-rechercheur bij de

politie

problemen

financiën, rechtspositie
organisatorisch

competentieproblemen
niet effectief, onvoldoende werk, voorkeur voor

"rondreizende" CRI-rechercheur
wederzijdse acceptatie

verlies deskundigheid CRI-rechercheur

doublure met RCID, gevaar "FBI"

beleid t.a.v. de informatie die naar CRI gaat

te veel werk voor deze man, gevaar dat hij te veel

voor centrumkorps werkt

recherche- uitvoerend

leiding personeel

6% 36%

24% 16%

- - 11%

19% 11%

37% 11%

2% 7%

9% 4%

- 3%

2% 3%

In dit overzicht zitten zowel meer praktische als meer inhoudelijke pro-
blemen; naast financiële en rechtspositionele problemen lijken zowel
problemen met betrekking tot de acceptatie als met betrekking tot de
effectiviteit en efficiëntie de overhand te hebben. Wat dat betreft moet
wellicht het positieve beeld ten aanzien van de-idee van detachering als
zodanig enigszins gerelativeerd worden. Verder verschillen de accenten
die door rechercheleiding worden gelegd op bepaalde punten met die
van het uitvoerend personeel.
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6.4 Detachering bij de CRI

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn rechercheurs (of mensen in
een andere functie) vanuit de lokale korpsen tijdelijk bij de CRI te de-
tacheren met de mogelijkheid van terugkeer naar het eigen korps. Hoe
werd over deze gedachte geoordeeld? Het beeld is wederom nogal ge-
nuanceerd.

Tabel 11: Oordeel over detachering van politiepersoneel bij de CR1

recherche- uitvoerend

leiding personeel

(zeer) positief 56% 38%

neutraal 18% 23%
(zeer) negatief 20% 29%

weet niet/geen antwoord 6% 10%

In tegenstelling tot de andere vorm van detachering is nu de recher-
cheleiding meer geporteerd voor detachering dan het uitvoerend perso-
neel. Ongeveer een kwart van de respondenten staat er negatief tegen-
over.

Bij het uitvoerend personeel zijn wederom de voorstanders van deta-
chering, nu bij de CRI, relatief meer afkomstig uit de kleinere gemeen-
telijke korpsen. Vooral in de hoofdcommissariaten en bij het korps
Rijkspolitie zijn meer tegenstanders, wellicht omdat men het niet op
grote schaal realiseerbaar acht en zich afvraagt wat de voordelen ervan
zijn voor het eigen korps. Er zijn geen duidelijke verschillen naar geo-
grafische ligging, zij het dat in de korpsen uit de grensgebieden minder
tegenstanders zijn, doch dat men daar toch gereserveerd staat vanwege
organisatorische problemen zoals huisvesting, woon/werkverkeer e.d.
Voorts staat vooral het uitvoerend personeel met minder recherche-er-
varing positief tegenover detachering bij de CRI als mogelijkheid om de
CRI te leren kennen.

Voor de rechercheleiding geldt daarentegen dat de tegenstanders van
detachering bij de CRI meer afkomstig zijn uit de kleine gemeentelijke
korpsen en uit een aantal hoofdcommissariaten. Geografisch bezien be-
vinden zich in de korpsen die verder van Den Haag verwijderd liggen,
meer tegenstanders, wellicht vanwege de verwachte organisatorische
problemen. Ook hier geldt dat de behoefte aan detachering minder be-
staat bij mensen met een langere ervaring; zij kennen de CRI al vol-
doende. Het soort werkterrein blijkt nauwelijks een rol te spelen. Op-
vallend doch niet zo verwonderlijk is het lagere percentage voorstan-
ders onder hoofden van herkenningsdiensten/informatiecentra. Doch aan
de andere kant staan zeker de hoofden justitiële dienst niet negatief
tegenover een detachering bij de CRI.

In de argumenten die door de voorstanders van detachering bij de
CRI worden gegeven, overheerst het aspect dat men hoopt/veronderstelt
op deze manier een beter inzicht te krijgen in de CRI als organisatie,
in de informatie en ondersteuning die de CRI kan bieden en in de soort
informatie waaraan de CRI behoefte heeft. Circa twee derde tot drie-
kwart van de reacties heeft hierop betrekking, zowel bij recherchelei-
ding als bij uitvoerend personeel. Ongeveer een vijfde van de reacties
verwijst naar de mogelijkheden die met deze detachering worden gebo-

77



den om (vak)kennis en ervaring op te doen bij de CRI of omgekeerd
juist in te brengen, door de rechercheleiding iets meer dan door het
uitvoerend personeel. In een beperkt aantal reacties wordt gewezen op.
de grotere mogelijkheden tot samenwerking tussen CRI en politie.

De tegenstanders van detachering bij de CRI - zoals gezegd ca. een
kwart tot een derde van de respondenten - noemen een aantal proble-
men. Een kwart van de relaties verwijst naar problemen ten aanzien
van de personele sterkte van het korps. Eveneens een kwart van de
reacties heeft betrekking op organisatorische problemen zoals huisves-
ting, woon-werkverkeer e.d.; de rechercheleiding ziet dit meer als een
probleem dan het uitvoerend personeel. Tussen rechercheleiding en uit-
voerend personeel bestaan vrijwel geen verschillen in de mate dat men
twijfelt aan de noodzaak van detachering bij de CRI: men vindt het
overbodig en ziet weinig rendement voor het eigen korps of de CRI na
afloop van de detachering en is - in sommige gevallen - bang voor het
verlies van de contacten met het eigen korps tijdens de detachering.
Opvallend is dat financiële of rechtspositionele bezwaren nauwelijks
worden genoemd.

Het verkrijgen van inzicht in de CRI als bedrijf - een van de belang-
rijkste argumenten van de voorstanders - komt ook naar voren in de
antwoorden op de vraag welke taken een bij de CRI gedetacheerde poli-
tiefunctionaris zou moeten vervullen.

Tabel 12: Taken van een bij de CRI gedetacheerde politiefunctionaris

taken

- rondleiding, doorlopen van diverse afdelingen

van CR1

- rondleiding en daarna zoveel mogelijk meedraaien

als rechercheur

- aanspreekpunt zijn voor de eigen regio, regio-

zaken behartigen

- praktijkervaring inbrengen
- coordinatie/analyse

recherche- uitvoer

leiding persone

54% 44%

29% 31%

9% 21%

9% -

- 4%

Dat voor het uitvoerend personeel het fungeren als aanspreekpunt voor
de eigen regio relatief hoog scoort, kan een indicatie zijn dat de "af-
stand" tot de CRI als groot wordt ervaren.

Over de duur van een detachering bij de CRI lopen de meningen tus-
sen rechercheleiding en uitvoerend personeel, evenals bij de detachering
vanuit de CRI bij de politie, nogal uiteen. Wederom weet ook hier een
tamelijk groot deel (ca. een kwart van het uitvoerend personeel en een
derde van het uitvoerend personeel) geen detacheringsduur te noemen.
Verder heeft een groot deel van de rechercheleiding een kortere perio-
de, tot een half jaar, voor ogen dan het uitvoerend personeel dat eer-
der aan een periode van een jaar denkt. Daarnaast bevindt zich onder
beide groepen, bij de rechercheleiding minder dan bij het uitvoerend
personeel, een klein deel dat denkt aan een detachering van twee jaar
of langer. Denkbaar is dat deze verschillen samenhangen met de veron-
derstelde taken; het uitvoerend personeel staat meer voor ogen dat men
"gewoon" als rechercheur gaat meedraaien (en dit vergt een bepaalde
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periode wil het inhoud kunnen krijgen).
Mede gezien de reacties van de tegenstanders van detachering bij de

CRI zal het geen verbazing wekken dat de voorstanders nog wel proble-
men onderkennen bij de effectuering van de detachering.

Tabel 13: Verwachte problemen bij detachering van een politiefunctionaris bij de

CR1

problemen

werkdruk/personele sterkte in het eigen korps

organisatorisch/woon-werkverkeer e.d.
rechtspositie

"afstand" tot eigen korps

rendement gering tijdens detachering

rendement gering bij terugkeer in korps

werkdruk CRI

acceptatie binnen CR1

vrees te veel specialisatie

selectiecriteria

bereidheid van lokale mensen, alleen op basis

van vrijwilligheid doen

recherche- uitvoerend

leiding personeel

33% 51%

12% 16%

23% 15%

2% 6%
2% 4%

9% 2%
2% 2%

4% 2%
2% 1%

4% -

9% -

Naar de inhoud bezien gaat het ook hier - naast rechtspositionele pro-
blemen - om zowel organisatorische problemen als om kanttekeningen
ten aanzien van de effectiviteit. Meer dan bij de detachering vanuit de
CRI wordt gewezen op de verschillen in rechtspositie, op de consequen-
ties voor de positie/rang bij terugkeer in het eigen korps en - niet
verwonderlijk - op de gevolgen voor de personele sterkte en de werk-
druk voor het eigen korps. Voor dit laatste zou volgens de responden-
ten compensatie gevonden moeten worden. Ofschoon men dus in principe
een voorstander zou zijn van detachering, doemen er nog diverse pro-
blemen op die oplossing behoeven, voordat het zo ver kan zijn.

In de toelichtingen worden ten slotte met betrekking tot de mensen
die voor een detachering bij de CRI in aanmerking zouden komen, nog
opmerkingen gemaakt ten aanzien van de functie c.q. het niveau in het
lokale korps. In gelijke mate wordt gesteld dat het alleen voor de lage-
re functies, alleen voor de hogere functies, voor beide niveaus of alleen
voor specialistische functies binnen de organisatie zou moeten gelden.

6.5 Conclusies

In het onderzoek is apart aandacht besteed aan de verstandhouding of-
tewel relatie tussen CRI en politie. Een negatief beeld van de CRI zal
niet alleen kunnen doorwerken in de mate waarin een beroep wordt ge-
daan op de CRI, maar ook in het oordeel over het functioneren en in
de mate waarin men de CRI in staat stelt goed te kunnen functioneren
en daarmee weer op het feitelijke functioneren van de CRI. Reeds eer-
der is op deze vicieuze cirkel gewezen. Hoe zou deze doorbroken kun-
nen worden?

De suggesties die in het onderzoek zijn gedaan, betreffen aan de ene
kant vooral technische of structurele oplossingen, zoals automatisering,
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veranderingen in de interne organisatie e.d., die ertoe moeten leiden dat
door de CRI een beter produkt, wordt geleverd en aan de andere kant
meer "persoonlijke" oplossingen, zoals vastere en frequentere contacten
tussen de CRI en de politie. Verder is bovendien het belang naar voren
gebracht van meer voorlichting en public relations door de CRI. Tussen
rechercheleiding en uitvoerend personeel doen zich hierbij geen grote
verschillen voor.

Een van de manieren waarop het contact en de onderlinge relatie ge-
structureerd zou kunnen worden, is een detachering van personeel op
tijdelijke basis, vanuit de CRI bij de politie of vanuit de politie bij de
CRI.

Ongeveer een derde van de rechercheleiding en de helft van het uit-
voerend personeel blijkt positief te staan tegenover een detachering van
CRI-rechercheurs bij de politie (de centrumkorpsen). Vooral denkt men
dan dat daardoor betere, meer persoonlijke contacten zullen worden op-
gebouwd, die kunnen leiden tot een beter begrip over en weer. Dit
wordt bevestigd in de taken die men voor een CRI-rechercheur bij een
(centrum)korps ziet. Naast activiteiten op het gebied van informatie-
uitwisseling gaat het vooral om het onderhouden van persoonlijke con-
tacten.

De tegenstanders (een vijfde van het uitvoerend personeel en een
derde van de rechercheleiding) twijfelen aan de noodzaak van een der-
gelijke detachering: men ziet er geen nut in, verwacht er geen gunstige
effecten van. Dergelijke twijfels komen deels echter ook naar voren, als
aan de voorstanders van detachering. wordt gevraagd naar mogelijke
problemen in de realisatie ervan. Niet alleen wordt op organisatorische
problemen gewezen en op verschillen in rechtspositie e.d., ook twijfelt
men aan de effectiviteit. Daarnaast worden aspecten als wederzijdse ac-
ceptatie en positie van de CRI-rechercheur in termen van taken en
competentie genoemd.

Ook tegenover een detachering vanuit de politie bij de CRI staat men
bij de politie blijkens het onderzoek voor een deel gereserveerd tot af-
wijzend. Ongeveer de helft van de rechercheleiding en een derde van
het uitvoerend personeel staat er positief tegenover. Van de kant van
de rechercheleiding denkt men daarbij meer nog dan bij het uitvoerend
personeel aan een korte oriëntatie of een stage/cursus. Uit de aange-
reikte argumenten van de voorstanders blijkt dat men door middel van
deze detachering meer inzicht in de CRI-organisatie en in de wensen en
mogelijkheden van de CRI hoopt te krijgen. Daarnaast wordt in veel
mindere mate gewezen op de mogelijkheid om kennis en ervaring op te
doen of juist bij de CRI in te brengen. Dit verwachtingspatroon is te-
rug te vinden in de taken die men ziet voor een bij de. CRI gedeta-
cheerde politiefunctionaris: na een rondleiding en oriëntatie eventueel
zoveel mogelijk "gewoon" meedraaien.

De tegenstanders (ca. een kwart van de respondenten) wijzen op ver-
schillende problemen, met name op de personele sterkte van het eigen
korps, de geringe veronderstelde effectiviteit en op organisatorische
problemen. Voor een belangrijk deel zijn dit ook de problemen die door
de voorstanders van een detachering bij de CRI naar voren zijn ge-
bracht. Als een extra probleem zien de tegenstanders de verschillen in
rechtspositie en de (rechts)positie bij terugkeer in het korps.

De argumenten van de voor- en tegenstanders van de beide vormen van
detachering overziende alsmede de problemen die door de voorstanders
worden onderkend, zou men mogen concluderen dat geen van beide vor-
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men probleemloos is. Door de voorstanders worden bij de effectiviteit
van elk van beide vormen van detachering vraagtekens geplaatst. De ar-
gumenten van de tegenstanders van detachering lijken een korte deta-
chering bij de CRI meer kans van slagen te geven. De bezwaren daarte-
gen concentreren zich op het handhaven van de sterkte van het eigen
korps en op organisatorische en financiële problemen. In principe zijn
deze met medewerking van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en
Justitie weg te nemen. Met betrekking tot de detachering vanuit de
CRI bij de politie gelden deze bezwaren of problemen eveneens, doch
daar worden ook' nog kanttekeningen gemaakt bij de acceptatie van de
CRI-rechercheur en zijn positie, taken en bevoegdheden. Op het eerste
gezicht lijken dit minder gemakkelijk weg te nemen bezwaren, omdat
deze meer een "gevoelsaspect" in zich hebben, doch onoplosbaar behoe-
ven ze niet te zijn. Dat impliceert dat beide vormen van detachering
kans van slagen kunnen hebben: enerzijds een korte "detachering" bij
de CRI in de vorm van een stage of een cursus en anderzijds een lan-
gere detachering vanuit de CRI in de regio, waarbij de CRI-medewerker
als aanspreekpunt voor de CRI functioneert en zijn activiteiten verder
toespitst op de informatietoelevering aan de CRI.
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7 Het onderzoek bij het Openbaar Ministerie

7.1 Inleiding

Nadat in de vorige hoofdstukken uitgebreid is ingegaan op de bevindin-
gen van het onderzoek onder politiefunctionarissen, wordt in dit hoofd-
stuk aandacht besteed aan de resultaten van het onderzoek onder leden
van het OM. Ofschoon dit onderzoek minder groot was opgezet, zijn,
met het oog op de onderlinge vergelijkbaarheid, in grote lijnen dezelfde
vragen gesteld als in het onderzoek bij de politie. Ook hier is enerzijds
gevraagd naar het oordeel over het functioneren van de CRI zoals men
dat heeft verkregen uit eigen ervaringen en contacten met de CRI en
anderzijds naar de taken die men zou willen toekennen aan de CRI.

7.2 De feitelijke contacten met de CRI

De veronderstelling dat de contacten van het OM met de CRI beperkt
zijn, werd in het onderzoek bevestigd. De geïnterviewde Hoofdofficieren
van Justitie en Procureurs-Generaal hadden in de afgelopen twee jaar
(vrijwel) helemaal geen zaakgebonden of andere contacten met de CRI
gehad. Ook voor de zaakofficieren was het geen regelmatig terugkeren-
de aangelegenheid. Niet verwonderlijk is dan dat de bekendheid met de
CRI niet zo groot is. Herhaaldelijk werd aangegeven dat, bij de grotere
politiekorpsen nog meer dan bij de kleinere, de politie veel zaken zelf
kan regelen (doordat ze bijvoorbeeld zelf de noodzakelijke informatie of
contacten met elders heeft of zelf een bepaalde deskundigheid in huis
heeft). De Officier van Justitie behoeft niet te attenderen op het be-
staan en de mogelijkheden van de CRI. Als dat wel gebeurt is het veel-
al in de vorm van "Hebt u er al aan gedacht om de CRI om informatie
te vragen?". Een enkele keer is men door de landelijke contactofficier
voor de CRI benaderd als een zaak mogelijkerwijs in het eigen arron-
dissement gaat spelen. Doch nadat deze zaak in handen is gegeven van
een lokaal korps, verdwijnen de landelijke officier en de CRI voor het
OM weer uit beeld. Ook deze landelijke contactofficier voor de CRI
heeft maar weinig contacten met de CRI, zowel gemeten naar frequentie
als naar intensiteit. Het contact beperkt zich tot situaties waarin hij
door de CRI wordt benaderd om tijdelijk als "intermediair" te fungeren.
Uit de gesprekken komt verder naar voren dat het initiatief tot contact
met de CRI slechts in beperkte mate bij het OM zelf ligt. Het betreft
dan niet zozeer concrete vragen om informatie als wel verzoeken om
bemiddeling en advies met betrekking tot het buitenland: over buiten-
landse rechtssystemen, ten aanzien van internationale rechtshulp of in
verband met een uitlevering. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als:
hoe zijn de bepalingen in het Wetboek van Strafvordering ten aanzien
van dat land; wat zijn belangrijke rechtspersonen; welke weg moet er
worden bewandeld; bij wie kan men in het buitenland terecht; hoe pak
je zoiets in dat bepaalde land aan. Een uitzondering op dit beeld vor-
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men de geïnterviewde fraude-officieren die in verband met een fraude-
onderzoek te maken hebben met assistentieverlening door accountants of
boekhoudkundige specialisten van de CRI.

7.3 Het oordeel over het functioneren van de CRI

Het oordeel over het functioneren van de CRI loopt nogal uiteen. Waar-
schijnlijk vooral op basis van geluiden daaromtrent van de zijde van de
politie wordt door de geïnterviewden gewezen op de niet optimale kwa-
liteit van de bij de CRI aanwezige informatie. Datzelfde geldt wellicht
ten aanzien van de opmerkingen dat de CRI weinig inhoud geeft aan
het "bevorderen van de onderlinge afstemming van operationele opspo-
ringsactiviteiten" en ten aanzien van de opmerking dat de CRI executief
dreigt op te treden of dat daadwerkelijk gedaan heeft. Duidelijk wel
gebaseerd op eigen ervaringen is het positieve oordeel over de deskun-
dige assistentieverlening van de accountants van de CRI en meer in het
algemeen over de advisering door de fraudecentrale. Ofschoon ook hier
negatieve geluiden doorklinken in de opmerkingen dat er niet altijd
even veel eigen initiatief van de CRI uitgaat of dat nieuwe dingen niet
door de CRI worden opgepakt. Deze laatste kritiek - dat door de CRI
op eigen initiatief weinig actie wordt ondernomen - wordt ook geuit
m.b.t. de internationale rechtshulp: je moet steeds opnieuw je vragen
aan de CRI blijven herhalen anders komt er geen reactie van die kant
(door de trage organisatie van Interpol en/of de complexe structuur
waarin dit moet verlopen via het Ministerie van Justitie en het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken?). Daarbij wordt ook gesteld dat men bij
de CRI weinig oog heeft voor de tijdsdruk waaronder politie en OM
moeten werken binnen een (gerechtelijk) vooronderzoek.

Over de binnen de CRI aanwezige kennis van de situatie in het bui-
tenland en over de mate waarin in het bijzonder de liaison officers van
de CRI ingangen in het buitenland hebben naar politie en OM of moeite
willen doen om informatie te verkrijgen wordt uiteenlopend geoordeeld.
Een aantal officieren van justitie heeft daarmee nogal negatieve erva-
ringen opgedaan. En denkbaar is dat dit voor hen zwaar telt, omdat het
OM voor de buitenlandse contacten nogal van de CRI afhankelijk is.
Aan de andere kant dient hierbij in aanmerking genomen te worden dat
in sommige landen het hebben van goede contacten met de politie al-
daar op gespannen voet staat met het hebben van goede contacten met
het OM. Ook de liaison officer die in het buitenland relatief meer con-
tacten onderhoudt met de politie, wordt daarmee geconfronteerd en kan
daar wellicht in de richting van het OM - waaraan de vragen vanuit
het OM alhier veelal geadresseerd zijn - minder actie ondernemen. Toch
zijn er juist op het gebied van de internationale rechtshulp ook positie-
ve reacties; men is goed wegwijs gemaakt en goed geholpen bij de
vraag bij wie men zou moeten zijn en hoe dat het beste gedaan kan
worden. Het is mogelijk dat het oordeel niet alleen varieert naar de
landen waarmee men te maken heeft, maar ook naar de personen binnen
de CRI. Immers, diverse malen is door de geïnterviewde leden van. het
OM gewezen op de verschillen in de wijze waarop CRI-medewerkers
naar hun indruk inhoud geven aan hun taak.
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7.4 Opvattingen over de taken van de CRI

Ofschoon, zoals in een vorige paragraaf is gebleken, het aantal directe
contacten tussen het OM en de CRI tamelijk gering is, bestaat er bij
de geïnterviewden geen twijfel over de noodzaak van de CRI: allen
onderschrijven dit volmondig.

De taken die het OM voor de CRI ziet weggelegd, komen, met enkele
accentverschillen, in grote lijn overeen met de taken die de politie aan
de CRI wil toedelen.

Een belangrijke taak voor de CRI ligt volgens de geïnterviewden op
het vlak van het verschaffen van informatie, het fungeren als een cen-
trale vraagbaak. Daarbij wordt'overigens ook hier - net als bij de poli-
tie - gewezen op de noodzaak van een bezinning op de aard van de ge-
gevens die bij de CRI moeten worden opgeslagen en beheerd dan wel
met behulp van automatiseringssystemen elders op te vragen zijn. In sa-
menhang met het feit dat het OM zelf nauwelijks gebruik maakt van de
bij de CRI aanwezige informatiesystemen, wordt verder vooral gewezen
op het belang van misdaadanalyse, zowel ten behoeve van concrete op-
sporingsonderzoeken als voor het signaleren van algemene trends. Dit
laatste geldt in sterkere mate voor het tweedelijns OM. Daarbij wordt
overigens onderkend dat een afbakening met de RCID's noodzakelijk is.
Enkele geïnterviewden leggen een zodanig sterk accent op misdaadana-
lyse dat zij de CRI min of meer gelijk zouden willen stellen met de
LCID: de CRI zou de landelijke criminele inlichtingendienst moeten zijn
en daarnaast zo min mogelijk andere dingen moeten doen. Voor de
structuur die noodzakelijk is teneinde de CRI een handvat te geven om
de uit analysewerkzaamheden voortvloeiende zaken tot een opsporings-
onderzoek te doen leiden, wordt o.a. verwezen naar de aanbevelingen
van de Werkgroep Gonsalves. Via de coordinerende Procureur-Generaal
en de landelijke contactofficier voor de CRI zou de zaak onder de aan-
dacht van de CID-Officier van Justitie in een bepaald arrondissement
kunnen worden gebracht en deze zou het vervolgens in het gestructu-
reerde overleg van politie en OM kunnen inbrengen. Daar immers vindt
de prioriteitstelling plaats.

Op de vraag of het coordineren van onderzoeken tot de taken van de
CRI behoort, volgt als min of meer algemeen gedeeld antwoord dat de
rol van de CRI bij een lopend onderzoek een ondersteunende is, in de
zin van het inbrengen van relevante informatie, het attenderen op (lo-
pende) onderzoeken elders, enz. De meeste geïnterviewden zien binnen
een opsporingsteam geen andere rol weggelegd voor een medewerker van
de CRI dan het inbrengen van (CID-)informatie en van specifieke vaar-
digheden of deskundigheid.

Dit sluit ook aan op de antwoorden op de vraag of het verlenen van
assistentie een taak van de CRI is. Men ziet dit slechts in zoverre als
een taak voor de CRI dat het dan moet gaan om specifieke vaardighe-
den of kennis en deskundigheid die niet lokaal of regionaal beschikbaar
zijn. Men denkt daarbij vooral aan accountants (ofschoon deze wellicht
ook in de regio gestationeerd zouden kunnen worden conform aanbeve-
lingen van de werkgroep "Pluk ze"), aan assistentie bij een inval in een
drukkerij of dergelijke of aan assistentie op het gebied van hard- en
software. Bovendien wordt ook van de kant van het OM aangegeven dat
de CRI daarbij niet zelfstandig executief werkzaam mag zijn. Dit laatste
sluit overigens, zo wordt gesteld, geen uitvoerende werkzaamheden door
de CRI uit. Immers, niet alleen de hierboven genoemde voorbeelden van
assistentie moeten mogelijk zijn voor de CRI, maar bijvoorbeeld ook het
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(op verzoek) verzamelen van informatie in het buitenland via een liaison
officer. De assistentieverlening moet ondersteunend van aard zijn. Voor
de eventuele praktijkervaring of feeling met de praktijk - die wellicht
ook nodig is voor het maken van goede (misdaad)analyses - zou, zo
meent men, gekozen kunnen worden voor uitwisseling van personeel
tussen politie en CRI, bijvoorbeeld in de vorm van een detachering.

Niet verwonderlijk gezien de eigen contacten van het OM op dat ter-
rein met de CRI, is het feit dat de geïnterviewden een belangrijke - en
in de toekomst nog belangrijker wordende - taak voor de CRI zien op
het gebied van de buitenlandse contacten, juist ook buiten het telexver-
keer. Het OM heeft minder dan de politie eigen al dan niet gestructu-
reerde contacten in het buitenland, die men in noodgevallen kan aan-
wenden. Daardoor is het OM daarvoor veel meer afhankelijk van de CRI
dan de politie. Derhalve ziet men belangrijke taken voor de CRI in het
leggen van contacten, in het geven van advies over hoe te handelen,
enz.

Aan het geven van voorlichting door de CRI over ontwikkelingen e.d.
op het gebied van criminaliteitsbestrijding wordt vanuit het OM niet
zoveel belang gehecht. Van de inhoud van de RIB's wordt in dat ver-
band, zo is het beeld, door het OM maar in beperkte mate kennis ge-
nomen. Wanneer de CRI bepaalde kennis zou willen uitdragen, dan zou
men dat in afstemming op of in samenwerking met de Rechercheschool
willen zien. Overigens voegt een enkele officier hieraan toe dat de CRI
- als een mogelijk nieuwe taak - meer aan voorlichting over de preven-
tie van ernstiger vormen van criminaliteit zou kunnen doen, dat wil
zeggen niet als concurrent, doch juist als aanvulling op het Landelijke
Bureau Voorkoming Misdrijven. Door de geïnterviewden worden voorts
suggesties voor min of meer nieuwe taken van de CRI gedaan. Deze be-
treffen onder meer:
- een pool van geavanceerde technische middelen, bij de CRI in huis

of via de CRI te verkrijgen;
- documentatie op het gebied van juridische informatie, met name ten

aanzien van het buitenland, op het gebied van jurisprudentie, in af-
stemming met de Rechercheschool;

- informatiepunt over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van tol-
ken;

- innovatie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen (waaronder de
automatisering) en tot aspecten die voor het praktische recherche-
werk van belang zijn.

Reeds vermeld is dat het OM een actievere opstelling van de CRI zou
wensen, zowel bij het beantwoorden van vragen van de kant van het
OM als ongevraagd in het signaleren of oppakken van bepaalde, nieuwe
ontwikkelingen. Hierin past ook de wens dat de CRI meer zou moeten
doen aan voorlichting over de eigen organisatie aan het OM.

. Gevraagd naar de gewenste taken van de CRI binnen ontwikkelingen
van (inter)regionale samenwerking en automatisering, blijft het boven-
staande beeld in grote mate gehandhaafd. De automatisering zal naar de
mening van de geïnterviewden de vraag naar de selectiecriteria ten
aanzien van de opslag bij de CRI alleen nog maar actueler maken. Ook
bij samenwerking binnen regionale teams ziet men de CRI primair als
een ondersteunende dienst. De ondersteuning bestaat daarbij uit infor-
matie en/of uit specifieke kennis of deskundigheid. Wel zal er dan nog
meer structuur gegeven moeten worden aan de contacten van de CRI
met de politie en het OM, zodat de zaken die de CRI aandraagt, in-
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gebracht kunnen worden in de regionale prioriteitenstelling. Verwezen
wordt daarvoor opnieuw naar de aanbevelingen van de Werkgroep
Gonsalves en naar de reeds bestaande min of meer permanente regionale
recherchestructuren op een aantal plaatsen in het land. Een andere weg
waarlangs zaken vanuit de CRI zouden kunnen worden "meegewogen", is
die van het driehoeksoverleg. Over de wenselijkheid van landelijke
teams zijn de meningen enigszins verdeeld. Een enkele geïnterviewde
zou voor specifieke delicten wel een speciaal landelijk team willen, dat,
wanneer dat nodig is, vanuit het gehele land (GP en RP) bijeengeroepen
kan worden. De rol van de CRI is daarbij niet zoveel anders dan hier-
boven is beschreven. Wel zou de CRI de coordinatie kunnen verzorgen
en kunnen zorgen voor het beheer van de nodige technische voorzienin-
gen en voor een regelmatige training.

7.5 Conclusies

Kort samengevat bevestigen de bevindingen van het onderzoek de ver-
onderstelling dat de contacten van het OM met de CRI vrij beperkt
zijn. Naast contacten op het gebied van de fraudebestrijding gaat het
voornamelijk om aangelegenheden ten aanzien van het buitenland: advi-
sering over een te volgen aanpak, internationale rechtshulp, enz. Verder
komt het een enkele keer voor dat men via de landelijke contactofficier
voor de CRI kortstondig contact heeft met de CRI totdat de zaak in
uitvoering is bij een politiekorps. Daarna is men maar beperkt op de
hoogte van het onderzoek en van de rol van de CRI daarbij, met uit-
zondering van fraudezaken, waar het OM zelf wat "dichter op het on-
derzoek zit".

De meningen over het functioneren van de CRI lopen nogal uiteen.
Naast kritiek op de kwaliteit van de informatie en op de ondersteunen-
de activiteiten van de CRI heeft men vooral kritiek op de internationale
contacten van/via de CRI. Bij dit laatste, voor het OM zelf het meest
tastbare, is men vooral ontevreden over de gepercipieerde geringe inte-
resse en aandacht voor de zaak bij de CRI en het gebrek aan kennis,
daadwerkelijke mogelijkheden en/of bereidheid bij de liaison officer in
het buitenland om aldaar informatie te verzamelen bij bevoegde instan-
ties, enz. De ervaringen met de accountants van de CRI zijn daarente-
gen unaniem positief.

Aan het belang van een instituut als de CRI wordt door het OM niet
getwijfeld. Als het gaat om het gewenste takenpakket, ontstaat een re-
delijk consistent beeld. Op de eerste plaats wordt de CRI gezien als het
centrale punt voor het verkrijgen van informatie, zowel in het kader
van een lopend onderzoek als - en daar ligt voor het OM meer dan
voor de politie het accent - met het oog op een op basis van een (mis-
daad)analyse nieuw te starten onderzoek. Vooral bij dit laatste wordt
gewezen naar de aanbevelingen in het rapport van de Werkgroep
Gonsalves. Het OM is, als het gaat om informatie, vanuit een ander
soort vragen in een ander soort antwoorden van de kant van de CRI
geïnteresseerd dan de politie. Het gaat niet zozeer om heel concrete
opsporingsgegevens, doch om vragen van een meer algemene aard, zoals
advies over een te volgen aanpak, procedures, enz.

Voor het OM is verder het leggen van contacten naar het buitenland
en het verstrekken van advies over de te volgen werkwijze een belang-
rijke taak van de CRI. Voor wat betreft de assistentieverlening worden
dezelfde kanttekeningen gemaakt als door de politie is gedaan; alleen
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die assistentie moet door de CRI worden verleend die lokaal en/of re-
gionaal. niet beschikbaar is. Ook door het OM worden wensen tot nieu-
we taken voor de CRI naar voren gebracht. Dit is onder andere de
wens tot een juridisch informatie- en documentatiepunt bij de CRI, een
specifieke wens vanuit het OM. Doch ook nieuwe taken die door de po-
litie zijn aangedragen keren terug: o.a. tolken, geavanceerde technische
middelen, computers/software. En tot slot zijn er ook overeenkomsten
tussen politie en OM in de wens tot een meer actieve en initiërende
houding van de CRI en tot meer voorlichting over de CRI, zowel over
de organisatie als over de dienstverlening die de CRI kan bieden.
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Bijlagen

A. Samenstelling begeleidingscommissie

Voorzitter: mr. A. Blok, Hoofdofficier van Justitie Groningen

Leden: B. van Baarle,
Hoofd Justitiële Dienst, gemeentepolitie Utrecht

dr. C.J. Fijnaut,
Hoogleraar Criminologie, Strafvordering en strafrecht,
Erasmus Universiteit Rotterdam

mr. J.H.A.M. Peek,
plv. Hoofd Directie Politie, Ministerie van Justitie

J.P.M. Pinckaers,
Hoofd Toezicht Justitiële Diensten, Algemene Inspectie
Voorburg

J. van Straten,
Hoofd Centrale Recherche Informatiedienst

A.P. de Vries,
Hoofd Justitiële Dienst, gemeentepolitie Arnhem

drs. C.J. Wiebrens,
Raadadviseur. Politie en Vreemdelingenzaken, WODC,
Ministerie van Justitie

mr. J.O.M.P. Zuidam,
plv. directeur Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken,
tot 1 januari 1988.

drs. J.G.H. van Oortmerssen,
Coordinator sector taakontwikkeling Directie Politie,
Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1 januari 1988.

B. Deelnemende politiekorpsen

1. Gemeentepolitie:
a. gemeenten met 125.000 inwoners of meer: Amsterdam, Apeldoorn,

Arnhem, Eindhoven, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem
Rotterdam, Tilburg, Utrecht.

b. gemeenten met 40.000 tot 125.000 inwoners: Amersfoort, Bever-
wijk, Deventer, Ede, Emmen, Heerlen, Den Helder, Hilversum,
Leiden, Lelystad, Purmerend, Venlo, Vlissingen, Zwijndrecht.

c. gemeenten met minder dan 40.000 inwoners: Barneveld, Etten-
Leur, Geleen, Hardenberg, Heerenveen, Katwijk, Maarssen, Maas-
sluis, Meppel, Stadskanaal, Terneuzen, Tiel, Uden, Weert, Win-
terswijk.

2. Districten Rijkspolitie: Alkmaar, Assen, Dordrecht, 's-Hertogenbosch,
's-Gravenhage, Leeuwarden (Friesland), Limburg, Zeeland, Zwolle.

C. Deelnemende arrondissementen

Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Rotterdam.
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D. Deelnemers aan het onderzoek bij de politie

1. Samenstelling van de onderzoekgroepen naar korps; absolute aantallen respon-

denten en percentages

2. Samenstelling van de onderzoekgroepen naar tak van dienst; absolute aantallen

respondenten en percentages
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Rijkspolitie

hoofdcommissarissen (>125.000 inw.)

middelgrote steden (40.000-125.000 inw.)

kleinere steden met gem.poLitie (<40.000 inw.)

geen gegevens

totaal

a. uitvoerenden

algemene recherche

specialistische taktische rechercheafdelingen

politieke inlichtingen diensten (PID)

criminele inlichtingen diensten (CID)

technische recherche-afdelingen

politie-info/herkenningsdiensten (HKD)

wijkteam, landgroep, surveillance

geen gegevens

totaal

b. leidinggevenden

hoofd van (justitiële) dienst

plv. hoofd

afdelingshoofd onder hoofd justitiële dienst

plv. hoofd
hoofd bureau/sectie onder-hoofd justitiële dienst

hoofd stafbureau niet onder justitiële dienst

overig

totaal

uitvoerend leidinggevend

personeel personeel

abs % abs %

107 26% 48 29%

172 41% 48 29%

84 20% 45 27%

49 12% 26 15%

4 1% - -

416 100% 167 100%

abs %

144 35%

140 34%

20 5%

58 14%

19 4%

9 2%

22 5%

4 1%

416 100%

abs %

31 18%

9 5%

57 34%

9 5%

44 26%

10 6%

7 4%

167 100%



3. Samenstelling van onderzoekgroep "leidinggevenden" naar rang; absolute aan-

tallen respondenten en percentages

abs %

commissaris/dirigerend officier klas 2 8 5%

hoofdinspecteur/dirigerend officier klas 3 34 20%

inspecteur/officier 12 7%

adjudant 67 40%

brigadier/opperwachtmeester 28 17%

hoofdagent/wachtmeester 4 2%

burger 11 7%

geen gegevens 3 2%

totaal 167 100%

E. Uitspraken over de taakstelling van de CRI (aantal respondenten= 416)

.ri tspraken neen, neen, ja ja weet

beslist niet zeer niet

niet zozeer beslist

1. het door de CRI op verzoek of op eigen initiatief

verstrekken van informatie aan opsporingsinstanties in het

kader van een lopend opsporingsonderzoek 0,02 0,01 0,35 0,61 0,01

2. het verstrekken van informatie met het doet een opsporings-
onderzoek te starten 0,03 0,10 0,49 0,38 0,01

3. het coordineren van opsporingsonderzoeken waarbij meer

politiekorpsen betrokken zijn (waarbij deze onderzoeken

onder leiding van de lokale politie worden verricht) 0,09 0,22 0,37 0,30 0,02

4. het verlenen van advies vooraf over de wijze waarop het

opsporingsonderzoek of onderdelen daarvan kan worden opgezet 0,06 0,27 0,51 0,15 0,01

5. het verlenen van advies over technische aspecten bij het

opsporingsonderzoek; zoals de identificatie van vuurwapens,

falsificaat, drugs, vingerafdrukken, sporen en het maken van

een compositieportret ,01 ,04 ,43 ,51 ,01

6. het verlenen van daadwerkelijke specialistische/onder-

steunende assistentie in de vorm van mankracht bij

opsporingsonderzoek dat onder leiding van de lokale politie

wordt uitgevoerd ,09 ,25 ,42 ,23 ,02

7. het adviseren en bemiddelen bij het inzetten van specifieke

opsporingsmiddelen (technische middelen, technische actie,

pseudokoop enz.) 0,05 0,18 0,49 0,24 0,04

8. het verzorgen van de contacten met andere politiekorpsen

in Nederland in verband met een lopend opsporingsonderzoek 0,07 0,27 0,42 0,23 0,01

9. het verzorgen van de contacten met politiekorpsen in het
buitenland voor het verkrijgen van informatie e.d. in het
kader van een lopend opsporingsonderzoek 0,02 0,09 0,47 0,41 0,01

10. het geven van voorlichting, schriftelijk (bv. de RIS s) of

via cursussen op bestaande opleidingsinstituten, op het

terrein van de criminaLiteitsbestrijding 0,04 0,13 0,48 0,31 0,04
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