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Voorwoord 

Dit rapport gaat over de wijze waarop het concept intelligence-gestuurde opsporing 
in de praktijk uitwerkt bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Hiertoe is onder-
meer onderzocht hoe de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georgani-
seerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken 
daadwerkelijk tot opsporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resul-
taten zijn geweest. Het doel hiervan is inzicht te bieden in de mogelijkheden en 
beperkingen van het concept intelligence-gestuurde opsporing en in de veronder-
stellingen die hieraan ten grondslag liggen. 
Deze rapportage is grotendeels gebaseerd op informatie die ons door de politie en 
het Openbaar Ministerie werd verschaft. Op deze plek willen we graag alle personen 
bedanken die door hun medewerking aan de interviews, het verlenen van toegang 
tot gegevens en het verstrekken van informatie hebben bijgedragen aan dit onder-
zoek. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie (zie 
bijlage 1) die met hun zorgvuldige commentaar een waardevolle bijdrage hebben 
geleverd aan dit rapport. 
 
 
 
Roelof Jan Bokhorst 
Magrete van der Steeg 
Christianne de Poot 
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Samenvatting 

Alvorens een opsporingsonderzoek naar georganiseerde criminaliteit wordt gestart, 
vindt veelal een wegingsproces plaats waarin keuzes worden gemaakt over de ver-
dachten en delicten waar het onderzoek zich op zal richten. De ernst van een delict, 
de mogelijkheden voor onderzoek, de informatiepositie en het criminaliteitsveld zijn 
factoren die bij een dergelijke keuze een rol spelen.  
Bij keuzes over de prioritering en aanpak van zaken dient het concept ‘intelligence-
gestuurd rechercheren’ als uitgangspunt. In dit onderzoek wordt geanalyseerd op 
welke wijze dit concept in de praktijk uitwerkt. Daartoe wordt onderzocht hoe de 
voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar georganiseerde misdaad in de 
praktijk verloopt, in hoeverre voorstellen voor onderzoeken daadwerkelijk tot op-
sporingsonderzoeken hebben geleid en wat daarvan de resultaten waren. Het doel 
hiervan is inzicht te bieden in de mogelijkheden en beperkingen van dit intelligence-
gestuurde selectieproces en in de veronderstellingen die hieraan ten grondslag 
liggen. 
 
In dit onderzoek wordt allereerst ingegaan op het concept intelligence-gestuurde 
opsporing, voorheen ook wel informatiegestuurde opsporing genoemd. Uit inter-
views, gehouden bij een vijftal (middel)grote politiekorpsen, de Nationale Recherche 
en het Stafbureau Bovenregionale Recherche blijkt dat bij al deze rechercheafdelin-
gen sprake is van een weegprocedure met betrekking tot de (met voorrang) aan te 
pakken georganiseerde criminaliteit. Veelal wordt op basis van zogenaamde weeg-
documenten en projectvoorstellen een keuze gemaakt. De leidende gedachte hier- 
bij is dat op grond van brede informatie over meerdere verdachtengroepen één of 
meerdere opsporingsonderzoeken kunnen worden geselecteerd. In de praktijk blijkt 
dat dit er om verschillende redenen niet altijd van komt. Dat kan liggen aan de 
capaciteit binnen een korps en aan het aantal ernstige delicten dat zich voordoet, 
waarop de politie direct dient te reageren. Een andere reden hiervoor kan zijn dat 
de informatiepositie van een korps niet op elk criminaliteitsterrein even sterk is. 
Daarnaast komt het voor dat van een keuze uit meerdere opsporingsonderzoeken 
geen sprake is, omdat het aanbod van te onderzoeken zaken wordt afgestemd op de 
opsporingscapaciteit. 
 
Voor een verdere analyse van de weegprocedure zijn bij de Nationale Recherche de 
weeg- en projectvoorstellen bestudeerd over de jaren 2006 en – gedeeltelijk – 2007 
en 2008. Bij de Nationale Recherche en het Landelijk Parket wordt in grote mate 
projectmatig gewerkt en er worden opsporingsonderzoeken verricht naar de meest 
ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. De weegprocedure geeft in prin-
cipe uitvoering aan het concept intelligence-gestuurd rechercheren. Ons onderzoek 
richt zich niet specifiek op de weegprocedure van de Nationale Recherche en het 
Landelijk Parket, maar gaat in op de vraag op welke wijze het concept intelligence-
gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt. 
Uit de documenten komt naar voren dat het soort criminaliteit van invloed is op de 
inhoud en uitgebreidheid van de documenten. Synthetische drugs, cocaïne en de 
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gemengde onderzoeken1 springen eruit waar het gaat om de hoeveelheid informatie 
die over de subjecten/verdachten beschikbaar is. Informatie van de Criminele In-
lichtingen Eenheid (CIE-informatie) en informatie uit eerdere opsporingsonder-
zoeken vormen hier de belangrijkste startinformatie. Daarnaast leveren eerdere 
onderzoeken ook informatie op over de positie en handelwijze van de subjecten en 
over hun onderlinge relaties, hetgeen aanknopingspunten biedt voor de tactische  
en strategische opzet van een onderzoek. Op de gebieden financiële criminaliteit, 
mensensmokkel en mensenhandel, vuurwapens en heroïne zijn de documenten 
gewoonlijk veel beperkter van opzet. Vaker vormt hier een rechtshulpverzoek, of 
buitenlandse opsporingsinformatie de aanleiding voor het opstellen van een docu-
ment (vooral bij mensensmokkel en -handel en heroïne), terwijl daarnaast over de 
subjecten aanzienlijk minder, of geen, CIE-informatie of informatie uit Nederlands 
opsporingsonderzoek voorhanden is. Hiermee gepaard gaat een meer beperkte be-
handeling van onderwerpen als strategie en de inzet van tactische middelen in de 
opgestelde documenten. 
Al met al blijken de weegdocumenten en projectvoorstellen wel informatie te geven 
over waaróm bepaalde subjecten of criminele activiteiten in aanmerking komen voor 
een onderzoek (het wie en wat), maar de wijze waarop (hoe) het onderzoek moet 
worden uitgevoerd komt in de documenten minder uitgesproken aan bod. Weliswaar 
wordt vooral bij de ‘zwaargewichten’ meer ingegaan op faal- en succesfactoren, zo-
als die uit eerdere onderzoeken al naar voren kwamen, maar de vraag waarom een 
hernieuwd onderzoek nu kans op succes zou bieden krijgt weinig aandacht. Dat 
neemt niet weg dat de aard van de verdenking tegen bepaalde subjecten eenvou-
digweg van dien aard kan zijn dat ook bij geringe kans op een succesvol onderzoek, 
de noodzaak voor een onderzoek zich doet gelden. 
 
Wanneer de onderzoeken die in de weegprocedure zijn geselecteerd worden ge-
volgd, blijkt dat van 40 onderzoeken iets meer dan de helft is gestopt zonder dat 
hierop een vervolging of berechting is gevolgd. Daarvoor bestaan verschillende 
redenen: de startinformatie over de verdachten kan onjuist blijken te zijn, de zaak 
kan bij nader inzien van onvoldoende gewicht blijken te zijn, capaciteitsgebrek kan 
een rol spelen en een verdachte kan in een ander onderzoek worden meegenomen. 
Tot slot is er een categorie onderzoeken waarin langere tijd is gerechercheerd zon-
der dat men tot aanhouding is overgegaan, omdat het onderzoek onvoldoende be-
lastende informatie opleverde.  
 
Sturen op en met informatie is een bondige samenvatting van het concept intelli-
gence-gestuurde opsporing. Hier vallen twee zaken te onderscheiden: het proces 
van de sturing en de aard en kwaliteit van de informatie. Bij de regio’s en op lan-
delijk niveau wordt mede aan de hand van min of meer vaste criteria beoordeeld 
welke onderzoeken moeten worden opgepakt. Hoewel de sturing in de praktijk niet 
altijd voldoende van de grond komt staat de wens tot een duidelijke weging en stu-
ring van het opsporingsproces niet ter discussie.  
De voorbereiding van een projectvoorstel vergt meer inzet naarmate men beter be-
slagen ten ijs wil komen. In die zin is er een duidelijk spanning tussen de wens uit 
een scala van projectvoorstellen te kunnen kiezen, en de diepgang waarmee aan de 
voorbereiding van die projecten kan worden gewerkt. Dit stelt beperkingen aan het 

                                               
 
 
 
1 De gemengde onderzoeken hadden voornamelijk betrekking op – in combinatie – handel in cocaïne, synthetische 

drugs, afpersing, wapens en financiële criminaliteit. 
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als ideaalbeeld gepresenteerde overzicht van onderzoekwaardige stafbare feiten en 
verdachten, waaruit dan de belangrijkste en meest kansrijke onderzoeken kunnen 
worden geselecteerd. 
 
Ondanks het uitgebreide voorwerk dat wordt verricht als onderdeel van de selectie-
procedure, blijkt dat onderzoeken in de praktijk soms te leiden tot andere resultaten 
dan waarop ze aanvankelijk waren gericht en dat de doelstelling van een onderzoek 
soms naderhand moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat subjecten minder 
belangrijk zijn dan aanvankelijk werd vermoed. Ook komt het voor dat onderzoeken 
geheel worden stopgezet. Dit tempert de verwachtingen die men van het selectie-
proces kan hebben. Het is minder gemakkelijk om ‘juiste keuzes’ te maken over het 
al of niet starten van een opsporingsonderzoek en over de wijze waarop het onder-
zoek zou moeten worden vormgegeven dan in het concept intelligence-gestuurde 
opsporing wordt veronderstelt. 
Aangezien vaak pas gaande het opsporingsonderzoek meer duidelijkheid kan ont-
staan over de handel en wandel van subjecten, kan de vraag worden gesteld of 
meer nadruk op de voorfase van een onderzoek – op de selectieprocedure – een 
zinvolle ontwikkeling is. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding tot dit onderzoek  

In het huidige tijdperk van intelligence-gestuurde politie en planmatig werken wordt 
steeds meer belang gehecht aan het gemotiveerd en op basis van actuele opspo-
ringsinformatie inzetten van politiecapaciteit op daartoe aangewezen gebieden. Het 
Openbaar Ministerie (OM) stelt in het beleidsstuk de strafrechtelijke aanpak van 
georganiseerde misdaad in Nederland 2005-2010, dat de aanpak van de 
georganiseerde misdaad modernisering behoeft en dat er grote stappen gezet 
moeten worden in het bijeenbrengen en benutten van informatie. In dit beleidsstuk 
wordt de opwaardering van de informatiefunctie zo wezenlijk geacht dat de 
‘benodigde investering (ook) ten koste mag gaan van de capaciteit van de 
operationele inzet’ (Openbaar Ministerie, 2005). Zie over de visie van het OM op 
intelligence ook Hillenaar en Van Steeg (2009). 
Meer dan andere vormen van criminaliteit lijkt de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit zich te lenen voor een planmatige aanpak, met name omdat er bij deze 
vorm van misdaad gekozen kan worden voor het moment waarop een opsporings-
onderzoek wordt gestart. Bij ernstig zeden- of levensdelicten is er voor de politie 
geen andere optie dan onderzoek te starten naar het misdrijf zodra ze van de straf-
bare feiten op de hoogte wordt gebracht. Dit soort zaken dient zich onverwacht aan 
en er zal, om de kans op succes te vergroten, zo snel mogelijk een onderzoek moe-
ten worden gestart. Pas na verloop van tijd, als uit het onderzoek inzichten naar 
voren komen over de achtergronden van het incident, kan meer bewust worden 
gekozen voor een bepaalde onderzoeksstrategie, en kan de inzet van mensen en 
middelen daaraan worden aangepast. Bij aanvang zijn dit soort onderzoeken echter 
in hoge mate gestandaardiseerd (De Poot, Bokhorst et al., 2004).  
 
Bij onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit ligt dit grotendeels anders. Hier- 
bij kan strategisch worden gekozen voor het moment waarop het opsporingsonder-
zoek wordt gestart. De inrichting van het opsporingsonderzoek kan daardoor worden 
aangepast aan de aard van het probleem. Het gaat bij deze vormen van misdaad 
om stelselmatig gepleegde criminaliteit, zoals drugshandel of mensensmokkel, 
waarbij burgers meestal geen direct gevaar lopen. Dit biedt de mogelijkheid om het 
onderzoek voor te bereiden, dus om het probleem te analyseren voordat er gekozen 
wordt voor een bepaalde oplossingsstrategie. Op grond van de kenmerken van het 
probleem kan vervolgens worden bepaald of er een opsporingsonderzoek moet wor-
den gestart en zo ja, welke onderzoeksdoelen men met dat onderzoek wil bereiken. 
Op basis van de vastgestelde onderzoeksdoelen kunnen dan afspraken worden ge-
maakt over de wijze waarop het opsporingsonderzoek het beste kan worden vorm-
gegeven en kan worden besloten over de benodigde recherchecapaciteit en opspo-
ringsmiddelen die daartoe moeten worden vrijgemaakt. 
Bij de vraag of er een opsporingsonderzoek moet worden gestart speelt uiteraard 
een rol of de informatie waarover de politie beschikt voldoende verdenking van 
strafbare feiten oplevert en of er sprake is van een reëel criminaliteitsprobleem. Er 
moet echter tevens een afweging worden gemaakt tussen de wens of noodzaak om 
de geconstateerde strafbare feiten aan te pakken, de kans dat de inzet van bepaal-
de opsporingsactiviteiten tot een oplossing van het probleem leidt, en de kosten die 
daarmee gemoeid zijn. In dit proces moeten er ook keuzes worden gemaakt tussen 
meerdere criminaliteitsvelden (bijvoorbeeld drugs- of financiële criminaliteit) waarop 
een opsporingsonderzoek zich kan richten. 
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Met het onderhavige onderzoek proberen we inzicht te krijgen in het proces waar-
mee tot een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit wordt besloten en in de 
informatie die aan een dergelijke beslissing ten grondslag ligt. Veelal gaat het om 
informatie die gepresenteerd wordt in zogenaamde preweegdocumenten en/of 
projectvoorstellen, waarin – zo goed mogelijk onderbouwd – wordt voorgesteld om 
een strafrechtelijk onderzoek tegen bepaalde personen te beginnen. Op basis van 
deze documenten wordt door een zogenaamde weeg- of stuurploeg gewoonlijk de 
beslissing genomen om een opsporingsonderzoek te starten. 
De grondgedachte is hier dat een zorgvuldige selectie van zaken maakt dat – alles 
afwegende – de belangrijkste zaken worden onderzocht, maar ook dat een gedegen 
voorbereiding de kans op een succesvol opsporingsonderzoek vergroot. Met andere 
woorden, men gaat uit van een zekere mate van beheersbaarheid, stuurbaarheid en 
voorspelbaarheid van het rechercheonderzoek.  
 
We analyseren op welke wijze de voorbereiding van een opsporingsonderzoek naar 
georganiseerde misdaad in de praktijk verloopt, in hoeverre de besluitvorming tot 
concrete onderzoeken heeft geleid en wat daarvan de resultaten zijn geweest. 
Tevens bespreken we enkele onderzoeken die na het doorlopen van de weegpro-
cedure zijn gestart, maar die uiteindelijk niet tot een vervolging hebben geleid. 
Hiermee proberen we inzicht te geven in waaróm – ondanks een zorgvuldige weeg-
procedure – het beoogde doel van die onderzoeken niet werd gehaald. Dit kan licht 
werpen op de mogelijkheden en beperkingen van het selectieproces en op de ver-
onderstellingen die hieraan ten grondslag liggen. Immers, of informatie over de 
gekozen onderzoekssubjecten en over de misdrijven waarvan zij worden verdacht 
ook daadwerkelijk juist blijkt te zijn, zal pas naderhand kunnen blijken uit het op-
sporingsonderzoek. 
 
Wij zijn met name geïnteresseerd in: 
1 de selectieprocedure die moet leiden tot de start van een opsporingsonderzoek, 

en de inzichten en aannames waarop deze selectie is gebaseerd; 
2 de aard van de informatie die politie en OM ter beschikking hebben of kunnen 

vergaren en de aard van de informatie waarop men de besluitvorming baseert;  
3 het verloop van de zaken die het selectieproces hebben doorlopen 
 
Intelligence-gestuurd rechercheren 
In de opsporingspraktijk en in de politieke discussie over de bestrijding van de ge-
organiseerde criminaliteit vigeren veel termen die impliceren dat opsporingsproces-
sen gestuurd kunnen worden door intelligence. Hiermee wordt kortweg bedoeld dat 
aan de hand van enerzijds kennis over de aard van de criminaliteitsproblemen die 
zich aandienen en anderzijds kennis over de effecten van opsporingshandelingen, in 
bepaalde situaties weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt over de priorite-
ring en de aanpak van zaken. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten opsporings-
organisaties volgens Kop en Klerks (2009) sturen op informatie en sturen met in-
formatie. Sturen op informatie houdt in dat opsporingsorganisaties moeten zorgen 
dat de juiste informatie wordt verzameld om weloverwogen keuzes te kunnen 
maken. Sturen met informatie houdt in dat er op grond van de vergaarde infor- 
matie over het criminaliteitsprobleem en op grond van kennis over de effecten van 
opsporingshandelingen in specifieke situaties weloverwogen keuzes kunnen worden 
gemaakt. Om intelligence-gestuurd te kunnen werken is er dus ook kennis nodig 
over de effecten van ingezette opsporingshandelingen in bepaalde situaties.  
  
Het idee achter het concept intelligence-gestuurde opsporing is dat operationele 
kennis over criminaliteitsfenomenen en over de effecten van opsporingshandelingen 
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zich steeds verder ontwikkelt binnen een opsporingsorganisatie, omdat deze kennis 
wordt gevoed door eerdere ervaringen.2 Volgens dit concept zou feedback over 
fenomenen en over effecten van ingezette opsporingshandelingen terug moeten 
vloeien naar het organisatieonderdeel waar besluitvorming plaatsvindt over de 
prioritering en aanpak van zaken. Zo zou het sturingsproces steeds verder kunnen 
worden verbeterd door gebruik te maken van eerdere ervaringen bij het nemen van 
nieuwe beslissingen. Bij een intelligence-gestuurd opsporingsproces gaat het dus in 
feite om een proces van verandering en verbetering door steeds meer kennis over 
criminaliteitsfenomenen en over de effecten van opsporingshandelingen te gene-
reren en te benutten. 
 
De planbaarheid van een opsporingsonderzoek 
Het is de vraag of opsporingsonderzoeken zich zo goed laten voorspellen en plannen 
als wel wordt aangenomen. In de praktijk blijken er vaak onverwachte factoren te 
zijn die maken dat opsporingsonderzoeken anders verlopen dan van tevoren – op 
het moment dat wordt besloten over de inzet van mensen en middelen – wordt 
verondersteld (zie Van de Bunt & Kleemans, 2007; Kruisbergen & De Jong, 2010; 
Van Gestel & Verhoeven, 2009; Verhoeven, Van Gestel & De Jong, 2011 voor voor-
beelden hiervan). Een bijkomend probleem is dat er nauwelijks wetenschappelijke 
kennis is over de effecten van opsporingshandelingen als het gaat om onderzoek 
naar georganiseerde misdaad (De Poot, 2010; Snijders, 2011). 
 
Recherchestrategieën bij georganiseerde misdaad 
Dit onderzoek is een vervolg op een in 2005 gestart onderzoek naar recherchestra-
tegieën bij georganiseerde misdaad, waarvan de resultaten zijn opgenomen in de 
laatst verschenen rapportage van de WODC-Monitor Georganiseerde Criminaliteit 
(Van de Bunt & Kleemans, 2007). De Monitor Georganiseerde Criminaliteit heeft als 
doel inzichten over criminaliteitsfenomenen die tijdens opsporingsonderzoeken naar 
georganiseerde criminaliteit worden opgedaan te beschrijven, zodat deze inzichten 
door opsporingorganisaties en beleidsmakers kunnen worden benut (Kleemans et 
al., 1998, 2002). Voor dat doel is het een vereiste dat de zaken waaruit informatie 
over deze fenomenen wordt gedestilleerd voor de rechter zijn gebracht (zie hierover 
Kleemans et al., 1998). 
Dit betekent echter, dat ook het hoofdstuk over de opsporing van georganiseerde 
criminaliteit in dit rapport uitsluitend is gebaseerd op succesvol afgeronde opspo-
ringsonderzoeken. Hoewel dit onderzoek interessante inzichten biedt en ook aan-
knopingspunten als het gaat om de vraag welke opsporingsstrategieën in welke 
situaties zinvol en kansrijk zijn, biedt dit onderzoek minder inzicht in de succes- en 
faalfactoren van een opsporingsonderzoek.  
Als het gaat om succes- en faalfactoren van opsporingsonderzoeken dient allereerst 
opgemerkt te worden dat het in het algemeen moeilijk is te achterhalen of opspo-
ringsmethoden of -strategieën effectief zijn geweest in een onderzoek, omdat bij 
omvangrijkere onderzoeken altijd een gecombineerde inzet van methoden en stra-
tegieën van belang is (zie ook De Poot et al., 2004). Vandaar dat Van de Bunt en 
Kleemans (2007) in het hoofdstuk over de opsporing in het monitorrapport niet 
ingaan op de effectiviteit van ingezette methoden. Ze laten in dit hoofdstuk vooral 

                                               
 
 
 
2  Tom Driessen, toenmalig Hoofd van de Dienst Nationale Recherche stelde in een interview dat opsporingsonder-

zoeken real time zouden moeten worden gemonitord, om dit soort ervaringskennis te kunnen borgen en te kun-

nen benutten (Kruyer, 2008).  
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zien in welke situaties bepaalde opsporingsstrategieën zinvol kunnen worden inge-
zet. Zij gaan in dit opsporingshoofdstuk bijvoorbeeld in op verschillende soorten 
korte klap strategieën die in verschillende situaties kunnen worden ingezet, op het 
nut van de telefoontap – die vaak meer informatie oplevert als er internationaal 
wordt samengewerkt en mensen daarom meer gebruik maken van de telefoon om 
afspraken te maken dan bij groepen die lokaal opereren – en op de bijdrage van het 
verhoor en de verschillen in verklaringsbereidheid tussen personen.  
Om de kansen en mogelijkheden die een zaak biedt te kunnen waarderen is echter 
ook inzicht nodig in zaken die – ondanks het feit dat er vergelijkbare opsporings-
strategieën werden ingezet – niet succesvol konden worden afgerond. Het concept 
intelligence-gestuurde opsporing kan feitelijk alleen werken als de politie voldoende 
kennis heeft over de subjecten/verdachten waar zij zich op richt, en over de onder-
zoeksmethoden en –strategieën die – gelet op de aard van de verdachten – de 
meeste kans op succes bieden. Pas dan kunnen gedegen afwegingen worden ge-
maakt over de inzet van mensen, middelen en strategieën. 
In het onderhavige onderzoek worden daarom opsporingsonderzoeken geanalyseerd 
die niet succesvol konden worden afgerond en waarin geen vervolging kon worden 
ingesteld. Dit werpt als gezegd niet alleen licht op de verwachtingen die aan een 
selectie- en weegprocedure kunnen worden ontleend, maar geeft ook een aanvul- 
ling op de bevindingen van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Van de Bunt & 
Kleemans, 2007) die juist op succesvolle onderzoeken zijn gebaseerd. 

1.2 Werkwijze 

Het belangrijkste doel het onderhavige onderzoek is te achterhalen hoe politie en 
OM in de praktijk beslissen over het al of niet starten van een opsporingsonderzoek 
naar vermeende vormen van georganiseerde criminaliteit en over de inzet van man-
kracht en middelen. Zoals gezegd staat hierbij de vraag centraal welke informatie 
en aannames aan deze besluitvorming ten grondslag liggen en over welke aspecten 
van het opsporingsonderzoek er adviezen worden geformuleerd. Om dit te kunnen 
onderzoeken zijn twee sporen bewandeld. Allereerst zijn er interviews gehouden 
over het proces van wegen en selecteren van zaken en over het verloop van de 
opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. De interviews vonden 
plaats bij de recherche in een vijftal (middel)grote politiekorpsen, bij de Nationale 
Recherche en bij het Landelijk Parket en bij het Stafbureau Bovenregionaal Recher-
che Overleg. Vervolgens zijn documenten geanalyseerd die ten grondslag lagen aan 
de besluitvorming over het starten van opsporingsonderzoeken. Het gaat hier om 
documenten die gewoonlijk onder de noemer preweegdocumenten en projectvoor-
stellen worden gevat en die de basis vormen voor besluitvorming in de stuurploeg. 
Er is voor gekozen om documenten te bestuderen op het niveau van de Nationale 
Recherche en het Landelijk Parket. Bij de Nationale Recherche en het Landelijk Par-
ket wordt in grote mate projectmatig gewerkt en er worden opsporingsonderzoeken 
verricht naar de meest ernstige vormen van georganiseerde misdaad. De zaken die 
hier binnen komen worden gewogen volgens de prioriteiten die gelden op landelijk 
niveau en de bestudeerde documenten vormen een goede staalkaart van de ver-
schillende soorten onderzoeken die op dit niveau worden aangepakt. Daarmee  
geeft de weegprocedure in principe uitvoering aan het gedachtegoed achter het in-
telligence-gestuurd rechercheren. 
Voorts is nagegaan wat er met deze weegdocumenten is gebeurd – welk deel van 
deze documenten heeft uiteindelijk tot een opsporingsonderzoek geleid en wat was 
daarvan het resultaat. Tot slot zijn enkele opsporingsonderzoeken die niet succesvol 
konden worden afgerond nader geanalyseerd.  



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-11  |  15 

Hier dient te worden opgemerkt dat dit onderzoek zich niet specifiek richt op de 
weeg- en selectieprocedure van onderzoeken die worden uitgevoerd door de 
Nationale Recherche onder leiding van het Landelijk Parket. Veeleer gaat het om  
de vraag hoe het concept intelligence-gestuurde opsporing in de praktijk uitwerkt. 

1.3 Gebruikte onderzoeksmethoden 

Om zicht te krijgen op de ideeën achter het proces van intelligence-gestuurde op-
sporing is allereerst literatuuronderzoek verricht. Voorts zijn gesprekken gevoerd 
met twaalf sleutelpersonen (recherchechefs, analisten en officieren van justitie)  
die vanuit hun functie zicht hadden op de wijze waarop in hun organisatie in de 
praktijk invulling werd gegeven aan het concept inteligence-gestuurde opsporing. 
Deze sleutelpersonen waren werkzaam bij de politie en het OM.  
Alle gesprekken gingen over de wijze waarop het concept intelligence-gestuurde 
opsporing in de praktijk uitwerkte, maar de invalshoek van waaruit dit thema werd 
besproken verschilde. Twee interviews met respondenten die werkzaam waren bij 
het KLPD waren bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop ideeën over het 
proces van intelligence-gestuurde opsporing vorm hadden gekregen in de organi-
satie van de informatiehuishouding en informatiesturing van de politie: Waar in de 
organisatie komt opsporingsinformatie samen? Op welke wijze wordt deze informa-
tie geanalyseerd? Op welke wijze wordt de geanalyseerde informatie gebruikt om  
de opsporing te kunnen sturen?  
In de tien andere interviews kwamen algemene ideeën over het concept intelli-
gence-gestuurde opsporing aan bod en werd besproken hoe dit concept in de prak-
tijk vorm kreeg. Daarnaast werd in vijf van deze gesprekken specifieker stilgestaan 
bij het proces van projectvoorbereiding, dat vooraf gaat aan een onderzoek naar 
georganiseerde misdaad, en werd in vijf andere gesprekken specifieker stilgestaan 
bij het verloop en de beslissingsprocessen van enkele van tevoren geselecteerde 
opsporingsonderzoeken. 
 
Om antwoorden te kunnen geven op de hoofdvragen van dit onderzoek zijn in  
totaal 89 documenten (zogenaamde preweegdocumenten en projectvoorstellen) 
geanalyseerd, waarin door de nationale recherche meer of minder uitgebreid wordt 
beargumenteerd waarom er een opsporingsonderzoek naar een bepaalde vorm van 
georganiseerde misdaad zou moeten starten en op welke wijze dit zou moeten ge-
beuren. Aan de hand van analyses van deze documenten probeerden we antwoor-
den te vinden op de vraag op basis van welk soort informatie en op grond van welke 
overwegingen de politie en het OM besluiten al of niet tot een opsporingsonderzoek 
naar georganiseerde misdaad over te gaan. Hiertoe zijn over het jaar 2006 alle 
documenten geanalyseerd die bij de afdeling projectvoorbereiding werden gepro-
duceerd (40 preweegdocumenten en 30 projectvoorstellen).3 Deze documenten 
werden opgemaakt ten behoeve van de weegprocedure bij het Landelijk Parket. We 
kozen hiervoor, omdat het te verwachten was dat het merendeel van de opsporings-

                                               
 
 
 
3 In vijf gevallen werd van een zaak zowel het preweegdocument als het daarop volgende projectvoorstel ge-

analyseerd. Het onderscheid tussen preweegdocumenten en projectvoorstellen is overigens niet altijd helder. In 

sommige gevallen blijkt er geen preweegdocument aan een projectvoorstel vooraf te zijn gegaan, in sommige 

gevallen is er geen projectvoorstel gevolgd op een preweegdocument en heeft het preweegdocument direct 

geleid tot een opsporingsonderzoek. 
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onderzoeken die uit deze weegdocumenten waren voortgekomen inmiddels zouden 
zijn afgerond. Dat zou ons de mogelijkheid bieden om ook iets te zeggen over de 
uiteindelijke afloop van de zaken. Als we ons op recentere jaren zouden baseren, 
zou dat als nadeel hebben dat we minder zouden kunnen zeggen over het verloop 
van de zaken. Bovendien zou het onderzoek zich in dat geval richten op documen-
ten die vooraf waren gegaan aan opsporingsonderzoeken die nog zouden voortduren 
en zich om die reden minder goed voor een beschrijving lenen. 
Desalniettemin hebben we besloten ter aanvulling van dit deel van het onderzoek 
ook enkele documenten te analysereen die in 2007 en 2008 zijn opgesteld. De 
reden daarvoor is vooral dat de weegprocedure volgens respondenten in de jaren  
na 2006 enkele veranderingen heeft ondergaan. Om er zeker van te zijn dat het 
beeld dat we in dit rapport zouden schetsen niet is achterhaald hebben we 10 
projectvoorstellen uit 2007 en 9 uit 2008 geanalyseerd. Deze voorstellen hadden 
betrekking op verschillende soorten delicten. Deze werkwijze biedt tevens het voor-
deel dat er enige spreiding is door de tijd. We kozen voor het analyseren van pro-
jectvoorstellen uit deze recentere jaren en niet voor preweegdocumenten, omdat  
er een grotere kans was dat de onderzoeken die uit deze projectvoorstellen waren 
voortgevloeid inmiddels zouden zijn afgerond. Bovendien bevatten projectvoorstel-
len in het algemeen meer informatie dan preweegdocumenten. 
  
Tot slot hebben we in dit onderzoek de gang van de goedgekeurde projectvoor-
stellen bestudeerd, en hebben we enkele opsporingsonderzoeken die uiteindelijk 
niet succesvol konden worden afgerond nader geanalyseerd. Om de gang van de 
goedgekeurde projectvoorstellen te kunnen volgen, zijn van het Landelijk Parket 
gegevens ontvangen die inzicht geven in de opsporingsfase, de afloop en de straf-
rechtelijke afdoening van opsporingsonderzoeken die uit de bestudeerde onder-
zoeksvoorstellen zijn voortgekomen. Deze cijfermatige gegevens zijn in twee ge-
sprekken met medewerkers van het Landelijk Parket door hen nog nader toegelicht. 
Voorts hebben we een deel van de zaken die niet succesvol konden worden afge-
rond nader bestudeerd, waarbij de focus lag op de redenen waarom deze zaken  
– ondanks de zorgvuldige weegprocedure – anders waren verlopen dan vooraf was 
voorspeld. Onze analyses van deze niet-succesvol afgeronde opsporingsonderzoeken 
zijn voornamelijk gebaseerd op informatie die de betrokken zaaksofficieren ons hier-
over hebben verschaft tijdens interviews over deze zaken.  

1.4 De opbouw van dit rapport  

Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 gaan we in op de theorieën over 
de sturing van opsporingsonderzoeken, op het concept intelligence-gestuurde op-
sporing, en op bevindingen uit de interviews. Op grond van de informatie uit de 
interviews, wordt beschreven op welke wijze het selectieproces van de opsporings-
onderzoeken in de praktijk verloopt in verschillende politieregio’s en op landelijk 
niveau. 
In hoofdstuk 3 gaan we in op de documenten die ten grondslag liggen aan de selec-
tie van zaken bij het Landelijk Parket en de Nationale Recherche. In dit hoofdstuk 
geven we een uitgebreide beschrijving van de informatie waarop de politie en het 
OM hun selectieproces kunnen baseren bij verschillende soorten zaken. In hoofdstuk 
4 geven we een cijfermatig overzicht van het verloop van een aantal goedgekeurde 
onderzoeksvoorstellen en bespreken we enkele opsporingsonderzoeken die – on-
danks de zorgvuldige weegprocedure – vroegtijdig werden beëindigd. We sluiten dit 
rapport af met een concluderend hoofdstuk (hoofdstuk 5). 
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2 Het selectieproces van zaken 

Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de politie en het OM georganiseerde mis-
daad zaken selecteren waarnaar een opsporingsonderzoek zou moeten worden 
gestart. Op grond van welke informatie wordt besloten wel, of juist niet te starten 
met een opsporingsonderzoek? Welke aannames liggen aan dit selectieproces ten 
grondslag? Hoe verloopt dit proces in de praktijk? En wie spelen hierbij een rol? Het 
proces van wegen en selecteren kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van 
het concept intelligence-gestuurde politie (IGP). Daarom geven we in dit hoofdstuk 
eerst een schets van het gedachtegoed van IGP en de ontwikkeling die dit concept 
in beleidsmatige zin heeft doorgemaakt.4 Voorts wordt aan de hand van informatie 
uit interviews met twaalf sleutelpersonen uit regiokorpsen en van het landelijk 
parket besproken op welke wijze het proces van prioriteren en selecteren in de 
praktijk wordt vormgegeven. 
Dit rapport behelst geen evaluatie van het intelligence-gestuurd werken als het gaat 
om de opsporing van de georganiseerde misdaad. Daartoe zouden wij veel meer in 
ogenschouw moeten nemen dan alleen het selectieproces van zaken waarnaar een 
opsporingsonderzoek zou moeten worden gestart en de afloop daarvan. Wel vloeien 
de inrichting van het selectieproces en het streven deze selectie te baseren op 
rationele argumenten rechtstreeks voort uit de achterliggende ideeën van het IGP-
concept. In dit onderzoek belichten we hoe een onderdeel van dit IGP-concept in  
de praktijk gestalte krijgt. Daarmee wordt in een behoefte voorzien (De Hert, Huis-
man & Vis, 2005). Er is veel geschreven over IGP. Voor het overgrote deel gaat het 
om uiteenzettingen over het concept en de praktische implicaties daarvan (Van der 
Bel et al., 2007; Kop & Klerks, 2009, Nationaal Intelligence Model, enz.). Enkelen 
laten hierover een kritisch geluid horen (De Hert et al. 2005, Meesters & Niemeijer, 
2000). Maar over de wijze waarop het model in de praktijk uitpakt is tot nog toe 
niet veel te vinden, met uitzondering van een aantal rapporten van de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).  

2.1 De intelligence-gestuurde politie 

Het IGP-concept komt vooral voort uit de aandacht die eind jaren tachtig van de 
20ste eeuw binnen Europa ontstond voor georganiseerde criminaliteit (De Hert et 
al., 2005). Om georganiseerde criminaliteit op te sporen zijn specifieke manieren 
van informatieverzameling nodig, die een actieve rol van de opsporingsdiensten ver-
eisen. Georganiseerde criminaliteit wordt wel aangeduid met de term ‘onzichtbare 
criminaliteit’, omdat georganiseerde criminaliteit in het algemeen niet door burgers 
bij de politie wordt gemeld. Dit in tegenstelling tot de ‘zichtbare criminaliteit’ die 
terug te vinden is in politieregistraties van meldingen en aangiften (Meesters & 
Niemeijer, 2000; De Hert et al., 2005). In het algemeen raakt de politie pas op de 
hoogte van georganiseerde criminaliteit door hier actief naar op zoek te gaan. Van-
daar dat er ook wel wordt gesproken over ‘haalzaken’ als het gaat om vormen van 

                                               
 
 
 
4  Zie voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van intelligencegestuurd politiewerk: Kop en Klerks 

(2009); Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ( 2008, 2009); Snijders (2011).  
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criminaliteit waar de politie zelf actief naar op zoek moet gaan, en van ‘brengzaken’ 
als het gaat om zaken die door burgers bij de politie worden gemeld. 
Bij deze onzichtbare criminaliteit past een andere informatiehuishouding en een 
ander opsporingsproces dan bij de zichtbare criminaliteit. Bij zichtbare criminaliteit 
draat het opsporingsproces vooral om het reconstrueren en bewijzen van in het 
verleden gepleegde feiten. Bij georganiseerde criminaliteit gaat het daarentegen 
vooral om het opsporen van actueel crimineel handelen – van doorgaande criminele 
activiteiten die in het algemeen goed worden afgeschermd. 
 
Prioriteren van onzichtbare criminaliteit 
Voor alle criminaliteitsvormen geldt dat er in de opsporing keuzes moeten worden 
gemaakt. Er dienen zich altijd meer zaken aan dan waarvoor opsporingscapaciteit 
beschikbaar is. Vormen van georganiseerde misdaad dringen zich echter in de 
meeste gevallen niet zo onherroepelijk aan ons op als bijvoorbeeld een levensdelict 
of een overval, waarop direct optreden geboden is. Dit biedt de mogelijkheid om op 
grond van kennis over de aard, ernst en omvang van de georganiseerde misdaad in 
Nederland weloverwogen keuzes te maken over de wijze waarop de opsporingscapa-
citeit over verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit wordt verdeeld. 
Om dit te kunnen doen worden door de politie criminaliteitsbeeldanalyses gemaakt 
op regionaal en op landelijk niveau, waarin trends en ontwikkelingen van verschil-
lende criminaliteitsvormen in kaart worden gebracht. Voor het maken van deze 
analyses wordt niet alleen geput uit traditionele politiebronnen, maar ook uit minder 
traditionele bronnen, zoals kranten- en tijdschriftartikelen. Deze analyses dienen als 
basis voor het prioriteren van zaken. Ook de WODC-monitor Georganiseerde Crimi-
naliteit kan daarvoor worden benut. 
 
Sturen met informatie 
Zowel in de literatuur als in beleidsstukken werd het maken van keuzes in de op-
sporing op grond van informatie over de aard, ernst en omvang van de criminali- 
teit tot voor kort aangeduid als ‘informatiegestuurde politie’. Met dit concept werd 
een benadering aangeduid die een sterkere focus had op criminaliteitsfenomenen, 
dadergroepen, seriematige delicten en kwetsbare criminaliteitsomgevingen dan op 
incidenten. Voor een dergelijke focus is informatie essentieel. Inmiddels is deze 
term vervangen door de term ‘intelligence-gestuurde politie’. De term intelligence-
gestuurd is geïntroduceerd om te benadrukken dat er een verschil is tussen ‘kale 
informatie’ en ‘geanalyseerde informatie en kennis’ waarmee de besluitvorming over 
de aanpak van zaken kan worden gestuurd. De nieuwe term komt voort uit het idee 
dat er een hiërarchische opbouw zit in de sturingswaarde en dus in de bruikbaarheid 
van informatie die loopt van signalen, via data (vastgelegde, nog niet geanalyseerde 
feiten en gegevens) naar informatie (in een context geplaatste en geïnterpreteerde 
data) naar kennis (die ontstaat als informatie wordt gecombineerd waardoor er 
inzicht ontstaat in verbanden) naar ‘intelligence’. Intelligence staat dus helemaal 
boven in deze hiërarchie als ‘het sluitstuk van het proces van verzamelen, verwer-
ken en interpreteren/analyseren van informatie’ (De Hert & Vis, 2005; Den Hengst, 
2010). Met de term intelligence wordt dus verwezen naar ‘geanalyseerde informatie 
en kennis op grond waarvan beslissingen kunnen worden genomen’ (NIM, 2008, p. 
6). Omdat er draagvlak lijkt te zijn voor het gebruik van deze term intelligence-
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gestuurde politie, zal de afkorting IGP die wij in dit rapport gebruiken, hiervoor 
staan.5 
 
Beleidsontwikkeling IGP 
Het Verenigd Koninkrijk geldt als bakermat voor het concept intelligence-led policing 
(Ratcliffe, 2008; De Hert et al., 2005). Maar ook in Amerika, Canada en Australië 
werd het IGP-model eerder toegepast dan in Nederland (Visiedocument Informatie 
Gestuurde Opsporing, 2001). Aan het eind van de vorige eeuw vormde dit IGP-
concept een nieuwe fase in het streven van de politie om minder incidentgericht en 
reactief te werken, en meer te werken aan structurele problemen en structurele op-
lossingen (Den Hengst, 2010). Het zogeheten community policing en het problem-
oriented policing waren eerdere uitingsvormen van deze ontwikkeling.  
Intelligence-led policing is oorspronkelijk ontwikkeld voor de opsporing. In Neder-
land heeft het concept in eerste instantie zijn intrede gedaan als informatiegestuur-
de opsporing (IGO) (Visiedocument Informatie Gestuurde Opsporing, 2001). Gaan-
deweg ontstond echter de overtuiging dat dit concept veel breder kon worden in-
gevoerd en ook bruikbaar was voor andere facetten van het politiewerk. Deze 
verbreding resulteerde in het Verenigd Koninkrijk in 2005 in een National Intelli-
gence Model voor de gehele politie en in Nederland ontstond in 2008 het Nationaal 
Intelligence Model (NIM) voor de politie. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw, toen het nog om informatiegestuurde 
opsporing ging, zorgde het project ABRIO (Aanpak Bedrijfsvoering Recherche Infor-
matiehuishouding en Opleiding) voor een reeks procesbeschrijvingen en product-
formats om tot standaardisatie binnen de recherche te komen, maar ook om het 
informatiegestuurd werken te faciliteren (Abrio, 2003, Kop & Klerks, 2009).Voor de 
opsporing en vervolging werd het Referentiekader Werkprocessen Opsporing en 
Vervolging (RWOV) leidend. Dit referentiekader deelt het opsporingsproces op in 
van elkaar te onderscheiden werkprocessen en geeft de samenhang aan tussen 
verschillende stappen in de opsporing. Zo ontstaat een beschrijving van het werk-
proces; dus van de stappen die achtereenvolgens gezet moeten worden om van de 
eerste informatie over een bepaald criminaliteitsprobleem via prioriteitskeuzes tot 
een afgerond opsporingsonderzoek te komen. Bij elke stap horen producten zoals 
een preweegdocument of een projectvoorstel. Al deze producten kunnen gezien 
worden als informatieproducten die niet alleen voor dit hoofdproces kunnen worden 
benut, maar ook voor ander politiewerk.  
Het achterliggende doel van deze manier van werken was de politiecapaciteit effec-
tief en efficiënt in te zetten en het politiewerk minder te laten leiden door de waan 
van de dag (Raad van Hoofdcommissarissen, 2005). Men wilde in de opsporing ‘een 
maximaal resultaat’ halen door op rationele gronden ‘heldere keuzes’ te maken en 
‘mensen en middelen optimaal in te zetten’.  

In navolging van de successen die in het buitenland werden behaald met informatie-
gestuurd werken, schreven de Nederlandse politie en het OM in 2001 een gezamen-
lijk visiedocument over informatiegestuurde opsporing. In dit document werd ver-
woord dat elk moment van besluitvorming in het opsporingswerk vooraf diende te 
worden gegaan door het verzamelen en analyseren van relevante informatie. In-
formatie over criminaliteit en over de omgeving zou moeten worden gebruikt voor 

                                               
 
 
 
5  In het rapport ‘Evenwichtige opsporing? Een onderzoek naar Zicht op zaken (Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid, 2009) wordt nog de term informatiegestuurde opsporing gebruikt. 
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doelgerichte sturing van het politiewerk – niet alleen op operationeel, maar ook op 
strategisch niveau.  
Deze visie werd verder geëffectueerd toen het Project Landelijke Informatie Coör-
dinatie leidde tot het instellen van informatieknooppunten op drie niveaus en tot het 
instellen van stuurploegen op elk niveau, die gingen beslissen over de prioritering 
van het werkaanbod.  
In 2004 werd het concept van ‘informatiegestuurde opsporing’ door de Raad van 
Hoofdcommissarissen naar alle facetten van het politiewerk verbreed, en ontstond 
het concept ‘informatiegestuurde politie’. Doel hiervan was de effectiviteit van het 
politiewerk te verhogen en zo tot zichtbaar betere resultaten te komen. Het belang 
van informatie om de besluitvorming te kunnen sturen en zo tot effectiever politie-
werk te kunnen komen werd in het visiedocument Politie in Ontwikkeling (2005) 
opnieuw benadrukt.  
 
Probleemgeoriënteerd en intelligence-gestuurd werken 
Het Nationaal Intelligence Model (NIM, 2008) afkomstig van de Raad van Hoofdcom-
missarissen gaat nog een stap verder in deze ontwikkeling en stelt een ommezwaai 
voor van een reactieve naar een proactieve organisatie, waarbij de besluitvorming 
over de inzet van politiecapaciteit moet worden gebaseerd op geanalyseerde infor-
matie. ‘Sturen op en met informatie’, is het motto. Het model onderscheidt drie 
sturingsniveaus, waarbij de georganiseerde criminaliteit onder het derde sturings-
niveau valt. Op alle niveaus wordt zowel strategisch (beleidsvorming), tactisch 
(capaciteit en aanpak) als operationeel (uitvoering) gestuurd. En op alle niveaus 
moet deze sturing plaatsvinden door middel van objectieve rationele beslissingen 
met als uiteindelijk doel te komen tot criminaliteitsvermindering. Het gaat dus om 
een probleemgeoriënteerde benadering waarbij het concept ‘intelligence-gestuurde 
politie’ gezien moet worden als een sturingsmodel. Een van de grondleggers van het 
IGP-model, Jerry Ratcliffe, omschrijft IGP als: ‘A business model and managerial 
philosophy where data analysis and crime intelligence are pivotal to an objective, 
decision making framework that facilitates crime and problem reduction, disruption 
and prevention through both strategic management and effective enforcement stra-
tegies that target prolific and serious offenders’ (Ratcliffe, 2008, p. 6).  
 
Besluitvorming in de opsporing  
Zoals we hierboven al hebben aangegeven wordt het proces van opsporing en ver-
volging in het IGP concept gezien als een keten van processtappen die elk vooraf 
worden gegaan door een beslissing over het al of niet nemen van de stap en die 
uitmonden in een product dat als basis dient voor nieuwe processtappen. Zowel  
op het niveau van de criminaliteitsbeheersing als op het niveau van operationele 
opsporingsonderzoeken moeten voortdurend keuzes worden gemaakt over welke 
zaken wel en niet worden aangepakt, over het verdere verloop van een opsporings-
onderzoek en over het moment en de wijze waarop het onderzoek moet worden 
afgerond.  
Voor brengzaken die door burgers bij de politie worden gemeld begint dat bijvoor-
beeld met de beslissing over het al of niet opnemen van een aangifte, voorts wordt 
besloten over het al of niet verder onderzoeken van de zaak (de case-screening), 
over in te zetten opsporingsstrategieën en over de concrete uitvoering daarvan, en 
tot slot moet besloten worden over stopzetten of doorgaan, en over seponeren of 
vervolgen. Bij de haalzaken, die bijvoorbeeld starten op grond van informatie uit 
eigen waarneming van de politie, intelligence (bijvoorbeeld in de vorm van crimina-
liteitsbeeldanalyses) of informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), is er 
sprake van een uitgebreide weegprocedure voordat er wordt besloten om de zaak al 
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of niet aan te pakken. Die weegprocedure op landelijk niveau staat centraal in dit 
rapport.  
In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV, 2006, 
2007, 2008, 2009) onderzoek verricht naar de wijze waarop besluitvorming over  
de aanpak van zaken en de inzet van politiecapaciteit op verschillende organisato-
rische niveaus (districtelijk, regionaal, bovenregionaal, landelijk) verloopt. Een 
algemene conclusie uit deze onderzoeken is dat de betrokkenheid van het OM bij 
keuzemomenten in het opsporingsproces bij brengzaken relatief beperkt is aan de 
voorkant van het proces, maar toeneemt naarmate het opsporingsproces verder is 
gevorderd. Voor haalzaken geldt dat de betrokkenheid van het OM groter is, en dat 
het OM ook al eerder in het proces bij de besluitvorming is betrokken. Overigens is 
er wel enig verschil in perceptie hierover tussen de politie en het OM. Dat wil zeg-
gen, enkele korpsen signaleren dat het OM niet bij alle keuzeprocessen betrokken 
is.  
Omdat de aanpak van georganiseerde criminaliteit in dit rapport centraal staat, 
zullen we ons verder beperken tot besluitvormingsprocessen in haalzaken. Hoewel 
georganiseerde criminaliteit sporadisch ook ter kennis van de politie komt in de 
vorm van brenginformatie, geldt dat slechts voor een klein deel van de georgani-
seerde misdaadzaken. Openbare orde meldingen over overlast van drugspanden  
of weedkwekerijen kunnen bijvoorbeeld als brengzaken worden gezien, evenals 
onderzoeken naar een moord, een overval of een liquidatie, die met een melding  
of aangifte aanvang nemen, maar vervolgens overgaan in een onderzoek naar bij-
voorbeeld drugshandel of afpersing. 

2.2 Prioriteren van onderzoeken naar georganiseerde misdaad 

Om rationele objectieve beslissingen te kunnen nemen over de inzet van politie-
capaciteit ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk om 
een beeld te krijgen van de aard en omvang van die criminaliteit door middel van 
een criminaliteitsbeeldanalyse. En aangezien de georganiseerde criminaliteit ook 
internationaal opereert, is er op zijn minst een criminaliteitsbeeldanalyse nodig  
op nationaal niveau als basis voor keuzes over de inzet van regio-overschrijdende 
politiediensten. In Nederland is een dergelijke criminaliteitsbeeldanalyse er in 2004 
gekomen in de vorm van het Nationaal Dreigingsbeeld zware of georganiseerde cri-
minaliteit (NDB). Vier jaar later verscheen het Nationaal Dreigingsbeeld 2008. Naar 
aanleiding van het NDB zijn zes speerpunten voor de strafrechtelijke aanpak van 
georganiseerde misdaad vastgesteld, die leidend zijn voor de Nationale Recherche, 
de Bovenregionale recherche en de regionale recherchediensten.6 Het is niet de be-
doeling dat deze speerpunten het werkveld van de politie beperken, maar ze dienen 
het wel te prioriteren (Versterkingsprogramma aanpak georganiseerde misdaad,  
p. 2). Vervolgens wordt er tweejaarlijks een criminaliteitsbeeldanalyse per speer-
punt opgemaakt (Versterkingsprogramma AGM, p. 3). Op basis hiervan wordt een 
strategiedocument ontwikkeld dat per speerpunt richting geeft aan operationele 
activiteiten. 

                                               
 
 
 
6  De zes speerpunten waren: terrorisme, handel in cocaïne en heroïne, productie van en handel in synthetische 

drugs, mensenhandel en -smokkel, handel in en gebruik van vuurwapens en explosieven, witwassen. In het DNB 

2008 wordt de smokkel in vuurwapens en explosieven niet langer als dreiging beschouwd. Dit is van de lijst 

speerpunten afgevoerd. Daarvoor is in de plaats gekomen de grootschalige hennepteelt. 
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In hoeverre regiokorpsen binnen het kader van dit landelijke beleid vervolgens in 
samenspraak met het OM strategische prioriteiten vaststellen, verschilt per korps, 
zo bleek ondermeer uit de onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veilig-
heid (2006, 2009, 2010). Daarbij is niet alleen het NDB van belang. Op regionaal 
niveau worden strategische keuzes niet alleen bepaald door het NDB, maar tevens 
gevoed door criminaliteitsbeeldanalyses op regionaal of op districtsniveau. Zowel 
landelijke als regionale speerpunten moeten immers de selectie van zaken mede 
bepalen. Vaak blijken de vastgestelde speerpunten echter niet vertaald te worden 
naar wegingsfactoren aan de hand waarvan de zaken worden geprioriteerd. In het 
rapport van de IOOV (2006) zijn zeven korpsen genoemd die wel aandacht hebben 
voor strategische prioriteiten op het gebied van de opsporing. Op grond hiervan 
concludeert de IOOV dat er in de korpsen nog geen sprake is van een heldere stra-
tegische prioritering aan de hand waarvan zaken kunnen worden geselecteerd. 
Keuzes over het al of niet aanpakken van zaken lijken vooral door algemene 
beleidsideeën en algemene ideeën over succeskansen te worden bepaald en niet 
zozeer aan de hand van heldere criteria en op grond van actuele intelligence.7 De 
inspectie benadrukt dat dit onverstandig is met het oog op een doordachte inzet  
van personeel, deskundigheidsontwikkeling en het verzamelen en analyseren van 
informatie.  
Enkele jaren later stelt de IOOV in haar rapporten vast dat er te weinig eenheid is 
tussen de regiokorpsen in de wijze waarop ze hun informatiesystemen hebben in-
gericht en in de mate waarin ze bereid zijn informatie te delen (IOOV, 2010). Ook 
wordt geconstateerd dat de betrokkenheid van het OM bij keuzemomenten in het 
opsporingsproces vooral aan de voorkant van het keuzeproces nog moet worden 
verbeterd (IOOV, 2009). 
Op het niveau van de bovenregionale recherche wordt gebruik gemaakt van een 
sturingsmodel dat moet voorzien in de toewijzing en prioritering van onderzoeks-
voorstellen die vanuit de korpsen worden aangereikt. In de regio’s wordt aan de 
hand van vaste criteria beoordeeld of een onderzoek BR-waardig is. De IOOV, die  
in 2007 een evaluatie uitvoerde naar de bovenregionale recherche, concludeerde  
dat dit systeem op het niveau van de regio’s goed functioneert. Bij de uiteindelijke 
landelijke selectie van zaken zou het aanbod echter (te) klein zijn, waardoor van 
een keuze tussen meerdere mogelijke opsporingsonderzoeken feitelijk geen sprake 
meer zou zijn (IOOV, 2007). Om die reden beveelt de IOOV aan om de informatie-
positie van het Bovenregionaal Rechercheoverleg te versterken. Hier klinkt de ge-
dachte door dat een breder aanbod van zaken waaruit kan worden gekozen, een 
meerwaarde zou bieden.  
Op nationaal niveau zijn door het landelijk parket criteria ontwikkeld, die gebruikt 
worden door de stuurploeg die moet wegen of zaken al of niet voor een onderzoek 
in aanmerking komen. In de hierboven aangehaalde onderzoeken van de IOOV 
wordt geen aandacht besteed aan de wijze waarop sturing wordt gegeven aan de 
opsporing op landelijk niveau. In het onderhavige rapport vormt deze vraag juist 
het centrale thema. In dit onderzoek gaan we in op de sturing die zich voltrekt in  
de voorfase van het opsporingsproces: de selectie van informatie over criminele 
activiteiten die wel of niet in onderzoek worden genomen en – daarna – de beslis-
sing om een onderzoek al dan niet van start te laten. Ook staan we in dit onderzoek 

                                               
 
 
 
7  Overigens laten de interviews een meer geschakeerd beeld zien. Geïnterviewden geven aan dat de relevantie van 

een onderzoek wel aan de hand van (algemene) criteria wordt beoordeeld. 
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kort stil bij een ander aspect van sturing, namelijk de overweging en beslissing om 
een eenmaal aangevangen onderzoek stop te zetten. 

2.3 Prioriteren in de praktijk 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we nader in op de procedures die op regionaal 
en op landelijk niveau zijn ontwikkeld om zaken te prioriteren. Hierbij maken we 
ondermeer gebruik van informatie uit interviews die we voerden met sleutelper-
sonen van politie en OM. Dit betreffen twaalf interviews waarin werd ingegaan op  
de wijze waarop het concept intelligence-gestuurde opsporing in de praktijk wordt 
vormgegeven. 
Zowel ten aanzien van de beslissing over het al of niet voorbereiden van een onder-
zoek naar een crimineel samenwerkingsverband, als ten aanzien van het besluit  
om al of niet een opsporingsonderzoek hiernaar van start te laten gaan, speelt de 
stuurploeg een sleutelrol. Voordat we ingaan op het verloop van het selectieproces, 
komt eerst de taak en de samenstelling van de stuurploeg aan bod. 

2.3.1 De stuurploeg 

Vanuit de gedachte van IGP spelen stuurploegen een cruciale rol. Zij bepalen ‘prio-
riteiten in de aanpak en inzet van de politie’ (NIM, p. 8). Vertegenwoordigers van 
het OM, het openbaar bestuur en de politie maken deel uit van de stuurploegen. Er 
zijn niet alleen stuurploegen voor de opsporing, maar ook voor andere gebieden 
waar beslist moet worden over het aanwenden van politiecapaciteit. De stuurploe-
gen werken volgens het model op strategisch niveau. Het onderzoek van de Inspec-
tie Openbare Orde en Veiligheid naar de vorderingen van IGP binnen de politie 
(2008) heeft uitgewezen dat alle korpsen op regionaal en op districtsniveau stuur-
ploegen hebben op het gebied van de opsporing. Hieraan is steeds een weegploeg 
verbonden, die de zaken voorbereidt zodat de stuurploeg goed kan prioriteren. De 
landelijke stuurploeg stuurt de bovenregionale rechercheteams aan. Bij de Nationale 
Recherche (NR) is er één stuurploeg, die zowel de preweegdocumenten als de pro-
jectvoorstellen beoordeelt. 
De positionering van de stuurploeg bevindt zich tussen het zogeheten ‘informatie-
knooppunt’ en het tactische team. De sturing van het informatieproces én het 
tactische vervolg is daarmee in handen van de stuurploeg. ‘Er is geen tactische 
eenheid zonder stuurploeg. Er is geen stuurploeg zonder informatieknooppunt’ 
(NIM, p. 8).  
De stuurploeg of stuurgroep bestaat als het gaat om de opsporing uit vertegenwoor-
digers van politie en OM. Hun posities liggen in de praktijk niet vast. Het is zoeken 
naar een goed evenwicht waarbij politie en OM expertise inzetten om een gegronde 
keuze te kunnen maken tussen de mogelijke zaken. De precieze samenstelling van 
de stuurploeg kan per korps verschillen. Zo bestond de stuurploeg in een door ons 
onderzocht middelgroot korps uit de directeur justitiële diensten, tevens de plaats-
vervangend korpschef, en de rechercheofficier van justitie. In een groot korps had 
de rechercheofficier van justitie ook zitting in de stuurploeg, naast de directeur 
politie, de adjunct directeur opsporing, de chef informatie en ondersteuning en de 
adjunct directeur handhaving. 
In beide korpsen was er sprake van een vooroverleg of een adviesgroep. Hierin 
hadden de bureauchefs van de districtsrecherche zitting en verder de divisiechef 
regionale recherche, de chef team tactiek regionale recherche en de chef regionaal 
informatieknooppunt (middelgroot korps) dan wel het bureau bovenregionale 
recherche, de adjunct directeur opsporing en iemand van financiën (groot korps). 
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De adviesgroep adviseert over de prioritering van de onderzoeken en over de aan-
pak ervan. Het gebeurt echter nogal eens dat de stuurploeg het advies naast zich 
neerlegt. 
 
Het principe dat de stuurploeg beslist over het al dan niet starten van een opspo-
ringsonderzoek op het gebied van georganiseerde criminaliteit betekent niet dat de 
bemoeienis daarmee is afgelopen. De stuurploeg geeft aan het begin niet alleen een 
go of no go, maar laat zich in beginsel ook informeren over de voortgang van de 
onderzoeken, waarna kan worden besloten om het onderzoek af te breken, door te 
laten gaan of van koers te laten veranderen. Volgens twee respondenten komt het 
idee van tussentijdse evaluaties van opsporingsonderzoeken nog niet goed tot zijn 
recht.8 Als een onderzoek sterk van koers verandert, kan dit gezien worden als een 
nieuw onderzoek en is in principe een nieuwe beslissing van de stuurploeg op zijn 
plaats.  

2.3.2 Van CIE-informatie tot tactisch onderzoek 

De startinformatie 
Informatie over activiteiten die vallen onder de noemer georganiseerde criminali- 
teit, is veelal afkomstig van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), van een bui-
tenlandse opsporingsdienst, of is als restinformatie voortgekomen uit ander op-
sporingsonderzoek. Deze informatie kan als ‘csv’ worden gepresenteerd. Deze 
afkorting staat voor ‘crimineel samenwerkingsverband’. De documenten met de 
naam ‘csv’ bestaan uit beknopte informatie over signalen van criminele activiteiten, 
of anders gezegd ‘een beschrijvende analyse van criminele samenwerkingsverban-
den in een bepaald geografisch gebied’ (Abrio, 2003, p. 9). Op basis van een docu-
ment dat wordt aangeduid als ‘csv’ wordt doorgaans nog geen beslissing genomen 
over het al dan niet starten van een opsporingsonderzoek, maar dit kan wel de basis 
leggen voor een besluit tot het opmaken van een projectvoorstel. In een van de 
onderzochte grote korpsen daarentegen presenteerde de CIE zelf jaarlijks tien tot 
twintig csv’s aan de stuurploeg, op basis waarvan een besluit werd genomen tot het 
starten van een opsporingsonderzoek. 
Vaker komt het voor dat de afdeling informatie of analyse van de recherche de csv 
in behandeling neemt om hieraan gegevens uit politiebestanden, lopende zaken en 
open bronnen toe te voegen. Zo ontstaat een completer beeld van mogelijke ver-
dachten, hun achtergronden en hun activiteiten. Deze fase draagt soms de naam 
‘werkvoorbereiding’. Hierbij worden geen bijzondere opsporingsbevoegdheden 
(BOB-middelen) ingezet. De optelsom van de informatie die in deze fase is ver-
zameld, wordt als preweegdocument aangeboden aan de stuurploeg. Een preweeg-
document is een kort stuk dat antwoord moet geven op de vraag of het onderzoek 
past binnen de beleidslijn en voldoet aan de gestelde prioriteiten. Het preweegdocu-
ment kan een waardering bevatten van de betrouwbaarheid van de informatie. De 
mate van betrouwbaarheid wordt als mede bepalend gezien voor de kans op succes 
van het opsporingsonderzoek.  
De CIE speelt een belangrijke rol als het gaat om het aanbod van informatie dat zou 
kunnen leiden tot een opsporingsonderzoek. Informatiegestuurde opsporing beoogt 

                                               
 
 
 
8  Tussentijdse evaluatie wordt niet genoemd in het projectvoorstel, terwijl het wel om een langdurig en veelomvat-

tend opsporingsonderzoek gaat, of de afspraken die daarover worden gemaakt bij aanvang van het opsporings-

onderzoek worden niet nagekomen. 
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prioriteiten en informatiestromen op elkaar te laten aansluiten. Dit zou concreet 
moeten betekenen dat de beschikbare CIE-informatie binnen de gestelde prioriteiten 
te passen is. Dit bleek in de praktijk nog niet het geval te zijn. In twee korpsen werd 
het als een knelpunt ervaren dat de CIE op sommige prioriteiten weinig informatie-
aanbod had. Met name op het gebied van mensenhandel en witwassen zou de in-
formatiepositie niet altijd voldoende zijn. 
 
Projectvoorbereiding 
Projectvoorbereiding is een van de door ABRIO gestandaardiseerde werkprocessen. 
Dit houdt in: ‘het op een gestructureerde wijze voorbereiden van opsporingsonder-
zoeken’ (IOOV, 2008, p. 19). Projectvoorbereiding moet helpen om de juiste keuzes 
te maken, zodat het recherchemanagement de schaarse recherchecapaciteit op de 
meest zinvolle manier kan inzetten. 
Projectvoorbereiding is ervoor bedoeld inzicht te geven in de aard en de omvang 
van de strafbare feiten, waarna adviezen volgen over strategie en tactiek. Hoe wor-
den nu de juiste keuzes gemaakt in de fase van projectvoorbereiding? Het is de 
vraag of op basis van een beperkt onderzoek voldoende inzicht kan worden gekre-
gen in de informatie die nodig is om ‘een juiste keuze’ te kunnen maken op strate-
gisch en tactisch niveau. Toch is er vertrouwen dat dit kan, als er maar volgens de 
nieuwste inzichten projectvoorbereiding plaatsvindt, zo blijkt uit de Eindrapportage 
Voorbereiden (2003). De selectie van zaken voltrekt zich gewoonlijk in twee fasen: 
ten eerste beslist de stuurploeg of een preweegdocument verder uitgewerkt moet 
worden tot een projectvoorstel. Ten tweede neemt de stuurploeg de beslissing of 
een projectvoorstel moet leiden tot opsporingsonderzoek. Elk korps uit de onder-
zochte regio’s kent de fase van projectvoorbereiding. Deze fase duurt volgens de 
geïnterviewden in het algemeen zo’n twee tot drie maanden. Het komt echter ook 
voor dat door actuele omstandigheden van die voorbereiding wordt afgezien, en dat 
al eerder tot een onderzoek wordt besloten. 
 
Preweegdocumenten 
Preweegdocumenten bevatten summiere informatie over een crimineel samenwer-
kingsverband of over criminele activiteiten. Volgens de geïnterviewden vormt CIE-
informatie vaak de kern van een preweegdocument, dat wordt aangevuld met in-
formatie die toegankelijk is voor medewerkers van een informatieknooppunt. Op 
grond van de informatie uit de interviews kunnen we concluderen dat de mate 
waarin er in het stadium van preweegdocumenten zaken afvallen, verschilt tussen 
de door ons bezochte korpsen. In met name de Randstedelijke korpsen bleven om 
capacitaire redenen veel zaken liggen. In de kleinere korpsen gingen vrijwel alle 
preweegdocumenten door naar de fase van projectvoorbereiding. In een enkel  
korps kon een preweegdocument ook direct tot een opsporingsonderzoek leiden,  
als er wat betreft de informatie geen witte vlekken meer op te vullen waren. 
 
Projectvoorstellen 
Het projectvoorstel vormt de afsluiting van de fase van projectvoorbereiding. De 
informatie die hierin wordt gepresenteerd, bestaat meestal deels uit door de CIE 
verstrekte informatie en deels uit informatie afkomstig uit eerdere opsporings-
onderzoeken. Het komt ook voor dat informatie uit het buitenland de aanleiding 
vormt om een projectvoorstel op te maken of iets toevoegt aan reeds bestaande 
kennis. 
Het projectvoorstel geeft een opsomming van de verdachten die in aanmerking 
komen voor opsporing en van strafbare feiten waarvan zij worden verdacht. Tevens 
wordt een overzicht gegeven van de reeds aanwezige informatie op basis waarvan 
opsporingsmethoden kunnen worden ingezet. Een van de geïnterviewden sprak over 
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‘veredeling van CIE-informatie’. ‘Op basis van alleen CIE-informatie kan je geen 
BOB-middelen aanvragen. Je zoekt naar tactische informatie, zodat je dat wel kunt.’ 
Antecedenten of een melding uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie kun-
nen voldoende belastende informatie opleveren ter onderbouwing van een aanvraag 
om telefoonverkeer af te kunnen luisteren (tappen). Doel van de projectvoorberei-
ding is om te komen tot wat een recherchechef ‘een warme overdracht’ noemde: 
het tactisch team krijgt actuele gegevens over telefoonnummers en auto’s waarin  
de verdachten rijden op een presenteerblaadje aangeleverd.  
Volgens de geïnterviewden komt het nogal eens voor dat een preweegdocument of 
het projectvoorstel gebaseerd is op informatie uit eerdere opsporingsonderzoeken. 
Ook opsporingsonderzoeken die voortijdig zijn gestopt kunnen de basis vormen voor 
een nieuw preweegdocument.  
Het onderscheid tussen een preweegdocument en een projectvoorstel is niet altijd 
gemakkelijk te maken. Je zou kunnen zeggen dat een projectvoorstel een uitge-
breide versie is van een preweegdocument. Aanwijzingen over hoe het opsporings-
onderzoek in te richten of aan welke verschillende trajecten (scenario’s) te denken 
is, komen gewoonlijk niet voor in een preweegdocument, maar wel in een project-
voorstel. Niettemin gaf een van de geïnterviewden aan dat er wel eens onduidelijk-
heid bestaat over de vraag of iets een weegdocument, een startproces-verbaal, een 
werkdocument of een projectvoorstel is. Wanneer besloten wordt dat een zaak 
wordt opgepakt, vormt het projectvoorstel de basis voor een plan van aanpak. 
Volgens de geïnterviewden bestaat het onderzoek dat wordt verricht om tot een 
projectvoorstel te kunnen komen voor een belangrijk deel uit het raadplegen van 
open bronnen en van allerlei politiebestanden. Er vindt een verdieping of ‘verede-
ling’ plaats van de informatie uit het preweegdocument, dat een van de geïnterview-
den vergelijkt met een krantenbericht: ‘Met de projectvoorbereiding zit je op het 
snijvlak van intelligence en recherche.’ 
De stap naar rechercheren (of beter gezegd naar de inzet van opsporingsmiddelen 
om meer informatie te vergaren) wordt ingegeven door de behoefte om over meer 
actuele informatie over de subjecten te beschikken dan op dat moment voorhanden 
is. Daartoe kunnen in deze voorbereidende fase ook bijzondere opsporingsbevoegd-
heden worden ingezet, zoals observatie, cameraplaatsing en tappen. De mate waar-
in in deze fase gebruik wordt gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden, 
verschilt per korps. In de meeste van de door ons bevraagde korpsen, blijken soms 
wel BOB-middelen ingezet te worden in het kader van projectvoorbereiding. In een 
van de korpsen spreekt de recherchechef over ‘BOB-light’, dus minder zware BOB-
middelen. Een sleutelpersoon uit een ander korps geeft aan dat je in de voorberei-
dende fase moet denken aan de inzet van een tap voor een tot twee weken, de 
inzet van een observatieteam of het plaatsen van een peilbaken. In een van de 
grote korpsen die we onderzochten, doet het informatieknooppunt politie de project-
voorbereiding. Medewerkers van het informatieknooppunt luisteren in dit korps ook 
tapgesprekken uit en maken gebruik van gegevens van peilbakens. Bovendien wer-
ken zij de eerste zes tot acht weken van het tactisch onderzoek mee. In een ander 
groot korps is het juist een uitzondering als er in het kader van de 
projectvoorbereiding gebruik wordt gemaakt van BOB-middelen.  
De dossiers van de Nationale Recherche laten zien dat ook de Nationale Recherche 
BOB-middelen toepast in de fase van projectvoorbereiding, zoals het plaatsen van 
een peilbaken, het opvragen van historische printgegevens en het afluisteren van 
telefoons. De toepassing van BOB-middelen geschiedt onder de verantwoordelijk-
heid van een officier van justitie. 
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2.3.3 De selectie van zaken 

De stuurploegen krijgen in het IGP-model een cruciale rol toebedeeld als het gaat 
om een effectieve en efficiënte inzet van politiecapaciteit. Dit neemt niet weg dat de 
stuurploeg er mee te maken krijgt dat in de praktijk sprake is van een trapsgewijze 
selectie van zaken, namelijk een aanbod van in een eerdere fase voorgeselecteerde 
zaken. De CIE kiest immers uit de ‘kaartenbak’ van csv’s op eigen gronden bepaalde 
csv’s die zij voordraagt voor de projectvoorbereiding. Niet elke stuurploeg heeft 
vervolgens even veel te kiezen, doordat het aanbod van zaken bij benadering over-
eenkomt met de aanwezige opsporingscapaciteit. Het beeld van de mer à boire van 
zaken, het overvloedige aanbod aan zaken waaruit de stuurploeg kan selecteren, 
wordt hierdoor niet door alle geïnterviewden herkend. 
In het Evaluatieonderzoek bovenregionale recherche is een gelijkluidende bevinding 
te lezen. Het is de taak van het bovenregionaal rechercheoverleg (BRO) de door de 
korpsen aangeleverde projectvoorstellen te waarderen en bij goedkeuring aan een 
korps toe te wijzen. Nu blijkt dat door de voorselectie binnen de korpsen door mid-
del van stuurploegen, het aanbod aan het BRO is afgestemd op de capaciteit van 
het eigen bovenregionale team. ‘Door die voorselectie is er geen goed beeld van het 
totale volume aan zaken op het betreffende criminaliteitsgebied’ (Inspectie Open-
bare Orde en Veiligheid, 2007, p. 42). De toewijzing aan de korpsen door het BRO 
lijkt daardoor niet meer dan ‘een formaliteit’. De informatiepositie van het BRO is 
derhalve niet zoals in het IGO-model wordt voorgesteld.  
Een van de onderzochte grote korpsen wijkt af van het beeld dat uit de andere 
korpsen naar voren komt. Dit korps krijgt te maken met zoveel ad hoc-zaken, dat  
er nauwelijks ruimte is om planmatig zaken aan te pakken. De chef bureau zware 
criminaliteit spreekt van een ‘calamiteitenorganisatie’, die zich voornamelijk bezig 
houdt met liquidaties en gijzelingen. Als er al planmatig zaken worden aangepakt, 
krijgen zaken die de meeste overlast veroorzaken – zoals overvallen – prioriteit. De 
bovenregionale recherche houdt zich meer bezig met rechtshulpverzoeken en een 
thematische aanpak van criminaliteit. 

2.4 Conclusie 

De selectie van opsporingsonderzoeken dient zoveel mogelijk rationeel en op grond 
van objectieve en relevante informatie tot stand te komen. Er moeten prioriteiten 
worden gesteld, wat veronderstelt dat er iets te kiezen valt. Tot slot is het de be-
doeling dat er op grond van de beschikbare opsporingsinformatie een inschatting 
wordt gemaakt van de wijze waarop in de praktijk vorm kan worden gegeven aan 
een succesvol onderzoek.9 De afgelopen jaren is er binnen de politie gewerkt aan 
het standaardiseren van processen en het vastleggen van criteria aan de hand 
waarvan preweegdocumenten en projectvoorstellen worden gewogen. Deze weging 
en selectie vinden zoveel mogelijk plaats op basis van een beeld over de crimina-
liteit die zich daadwerkelijk voordoet. 
Voor de georganiseerde criminaliteit is dit criminaliteitsbeeld in 2004 voor het eerst 
vastgelegd, en in 2008 voor de tweede keer, in een nationaal dreigingsbeeld, naar 
aanleiding waarvan zogeheten speerpunten voor de opsporing zijn vastgesteld. Een 

                                               
 
 
 
9  Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de politie niet start met onderzoeken waarvan de kans op succes niet 

groot is. Bij deze selectie spelen ook de aard en ernst van de criminaliteit een belangrijke rol.  



28 | Cahier 2011-11 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

weloverwogen inzet van de opsporingscapaciteit om criminaliteitsproblemen daar-
mee zo doelmatig en efficiënt mogelijk aan te pakken is de leidende gedachte achter 
het concept Intelligence-gestuurde politie. Deze studie is niet bedoeld om de uit-
werking van dit IGP-concept in de praktijk te evalueren, maar de aannames die in 
dit concept worden uitgedragen kunnen niet worden genegeerd in een onderzoek 
naar de wijze waarop het selectieproces van georganiseerde misdaadzaken in de 
praktijk verloopt. 
Volgens de IOOV (2009) is de uiteindelijke effectiviteit van het IGP-concept en van 
het Nationaal Intelligence Model een resultaat van de kwaliteit van de sturing. Het 
belang van sturing bij opsporende en vervolgende autoriteiten lijkt algemeen ge-
deeld te worden. Het gaat er om dat onderzoeken succesvol kunnen worden uit-
gevoerd en afgerond, maar evenzeer dat de juiste keuze wordt gemaakt in het 
aanbod van de te onderzoeken zaken. 
Bij de uiteindelijke selectie spelen – naast slagingskans – het de aard en ernst van 
de criminaliteit een belangrijke rol. Zoals in hoofdstuk 1 al is genoemd, zou er vol-
gens het College van procureurs-generaal onvoldoende inzicht bestaan in de wijze 
waarop in de regio’s sturing wordt gegeven door gebrek aan inzicht in het aanbod 
van haalbare en niet-haalbare opsporingsonderzoeken en in de keuzes die worden 
gemaakt. Een onderzoek dat naar aanleiding hiervan in 2010 door het IOOV is uit-
gevoerd, kwam eveneens tot de conclusie dat er ondanks de toenemende aandacht 
voor de sturing op de kwaliteit van de opsporing onvoldoende inzicht is in de stuur-
momenten en in de keuzes die worden gemaakt. Er is, zo wordt gesteld, nog on-
voldoende zicht op zaken10 is en de beschikbare informatie wordt nog onvoldoende 
wordt gedeeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze conclusie betrekking heeft 
op de opsporing in brede zin, en niet specifiek op de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Daar waar het gaat om opsporing van georganiseerde criminaliteit is  
er duidelijk sprake van een sterkere mate van sturing. 
In dit hoofdstuk lieten we zien dat er bij de regionale en bovenregionale recherche-
afdelingen en bij de Nationale Recherche stuurploegen zijn die zich met het selectie-
proces bezighouden. De stuurploeg neemt een centrale positie in bij de selectie van 
zaken. De stuurploeg bepaalt of informatie die in een preweegdocument of een pro-
jectvoorstel is vastgelegd binnen de beleidskaders valt en voldoende aanknopings-
punten biedt om een opsporingsonderzoek te starten. De stuurploeg oordeelt 
derhalve over relevantie en haalbaarheid. Om de selectie rationeel te laten plaats-
vinden, moeten vastgestelde criteria als hulpmiddel dienen. De criteria zijn nood-
zakelijkerwijs betrekkelijk algemeen van inhoud. Dit heeft tot gevolg dat 
beslissingen ook kunnen worden beïnvloed door politieke prioriteiten en persoonlijke 
voorkeuren. Zo kan meer nadruk vanuit de politiek op bijvoorbeeld kinderporno en 
mensensmokkel van invloed zijn. 
 
De informatie waarover de stuurploeg zich buigt, heeft overigens vaak al een voor-
selectie ondergaan door de CIE of door medewerkers van een informatieknooppunt. 
Bovendien blijkt er niet op alle criminaliteitsterreinen evenveel politie-informatie 
voorhanden te zijn. In een van de regio’s worden mensensmokkel en witwassen 
genoemd als voorbeelden van thema’s waarop de informatiepositie van de politie 
zou moeten worden versterkt. 
Niet in alle korpsen valt er vervolgens nog veel te kiezen, omdat het aanbod aan 
zaken dat aan de stuurploeg wordt voorgelegd de opsporingscapaciteit niet erg 

                                               
 
 
 
10 Zoals de ondertitel van het rapport Evenwichtige Opsporing? uit 2009 luidt. 
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ontloopt. Uit efficiencyoverwegingen is er ook wat voor te zeggen om het aanbod 
van zaken aan de stuurploeg af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Ook 
omdat de voorbereiding van een projectvoorstel meer inzet vergt naarmate men 
beter beslagen ten ijs wil komen. We komen hier later in dit rapport nog uitgebreid 
op terug. In die zin is er een begrijpelijke, maar duidelijk spanning tussen de wens 
uit een scala van projectvoorstellen te kunnen kiezen en de diepgang waarmee aan 
de voorbereiding van die projecten kan worden gewerkt. Dit stelt duidelijk beperkin-
gen aan het wel als ideaalbeeld gepresenteerde overzicht van onderzoekwaardige 
stafbare feiten en verdachten, waaruit dan de belangrijkste en meest kansrijke 
onderzoeken kunnen worden geselecteerd. 
Een probleem dat zich voor kan doen en dat een belemmering vormt voor optimale 
planning en structurering van onderzoeken volgens het IGP-concept, is dat er zich 
soms ernstige delicten voordoen waarop de politie direct moet reageren. Dit laat 
eigenlijk geen keuze van handelen. In dat geval wordt de beschikbare onderzoeks-
capaciteit ingezet en is er weinig ruimte voor meer planmatige zaken, zo bleek in elk 
geval uit ervaringen bij een van de door ons bevraagde korpsen.  
Om te komen tot een weloverwogen – door kennis gestuurde – keuze voor het al of 
niet starten van een opsporingsonderzoek, worden in verschillende korpsen af en 
toe bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet in de voorbereidende fase. Feitelijk 
blijkt er dus al in de voorbereidende fase van een onderzoek extra informatie nodig 
of wenselijk te zijn om tot een goede weging van de zaak te kunnen komen. Het 
gaat dan om informatie die nog niet in de vorm van rest- of CIE-informatie of 
anderszins in (politie)bestanden voorhanden is. Daarmee wordt ook duidelijk dat  
het begrip ‘informatie’, op basis waarvan sturingsbeslissingen genomen dienen te 
worden, minder onproblematisch is dan gewoonlijk wordt aangenomen. Als in de 
voorbereidende fase al opsporingshandelingen worden ingezet om de informatie te 
achterhalen die nodig is om weloverwogen keuzes te kunnen maken over het al of 
niet starten van dat onderzoek, betekent dit dat de grens tussen de voorbereidende 
en uitvoerende fase van een opsporingsonderzoek vervaagt.  
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3 Weegdocumenten van de Nationale Recherche 

In hoofdstuk 2 is in algemene zin ingegaan op de weeg- en selectieprocedure van 
onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit. We zagen hier hoe de stuurploeg bij 
verschillende korpsen beslist over het uit te voeren opsporingsonderzoek. De beslis-
singen worden genomen op basis van daartoe opgestelde weegdocumenten, waarin 
het voorstel om bepaalde subjecten te onderzoeken wordt onderbouwd. De proce-
dure dient om af te kunnen wegen welke subjecten en vormen van criminaliteit de 
aandacht verdienen. 
Daartoe zijn criteria en beleidsspeerpunten geformuleerd. Verder moet het docu-
ment laten zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor het starten van een 
opsporingsonderzoek. In principe is de keuze voor een onderzoek binnen een be-
paald aandachtsveld of speerpunt goed te maken, zolang er voldoende aanbod is 
om uit te kiezen. Of informatie over de gekozen onderzoekssubjecten en over de 
misdrijven waarvan zij worden verdacht ook daadwerkelijk juist blijkt te zijn, zal 
echter pas naderhand duidelijk kunnen worden door het opsporingsonderzoek. 
 
In dit hoofdstuk staan we in detail stil bij de preweegdocumenten en projectvoor-
stellen die ten behoeve van de weeg- en selectieprocedure door het Landelijk Parket 
en de Nationale recherche worden opgesteld. Deze documenten geven aan de hand 
van een aantal vaste vragen meer of minder beknopt weer wat de grondslag is voor 
een eventueel te starten onderzoek, op wie het onderzoek zich moet richten, wat de 
doelstellingen zijn en op welke wijze een onderzoek moet worden uitgevoerd. Ge-
woonlijk wordt in de stuurploeg eerst een besluit genomen op basis van een pre-
weegdocument. Bij een positieve beslissing wordt dit vervolgens uitgewerkt tot  
een (uitgebreider) projectvoorstel. Zowel voor de preweegdocumenten als voor de 
projectvoorstellen geldt dat er in de door ons onderzochte periode geen eenheid  
was in de vorm of in de lengte van de documenten. De standaardindeling van de 
Dienst Nationale Recherche verschilde van die van de (toenmalige) Unit Randstad 
Zuid en was weer anders dan de indeling die het Expertisecentrum Mensenhandel 
gebruikte.11 Ook de omvang van de stukken verschilde sterk – van enkele pagina’s 
tot een enkel uitgebreid stuk van 30 pagina’s. Zoals we in het voorgaande hoofdstuk 
al optekenden uit de mond van een van de geïnterviewden, is het onderscheid tus-
sen een preweegdocument en een projectvoorstel in de praktijk niet altijd helder. 
Voor beide typen documenten geldt dat er een grote variëteit bestaat wat betreft  
de vorm. Zo zijn er zeer uitgebreide preweegdocumenten waarin ook kansrijke 
recherchestrategieën worden benoemd en beknopte projectvoorstellen waarin hier-
aan minder aandacht wordt besteed. Bovendien blijken preweegdocumenten soms 
direct gevolgd te worden door een opsporingsonderzoek en worden projectvoorstel-
len niet altijd vooraf gegaan door een preweegdocument. We hebben er daarom 
voor gekozen om bij de beschrijving van onze bevindingen alleen uitsplitsingen te 
maken naar preweegdocumenten en projectvoorstellen wanneer dit onderscheid 
relevant is.  

                                               
 
 
 
11 Onderzoek van Nijhof et al. (2010) bevestigt dat er in de korpsen geen eenduidige invulling wordt gegeven aan 

begrippen als ‘sturingsinformatie’ en ‘intelligence’ en dat de werkprocessen van de politie nog niet worden ge-

stuurd vanuit een systematisch aangelegde informatiebasis. Momenteel wordt – ook in het kader van de nationa-

lisering van de politie – gewerkt aan een meer consistente invulling hiervan.  
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3.1 De onderzoeksvoorstellen 

Voor het onderzoek zijn in totaal 89 weegdocumenten bestudeerd: 40 preweeg-
documenten en 49 projectvoorstellen. Op basis van deze documenten is een onder-
verdeling gemaakt naar de volgende onderwerpen (zie tabel 1). 
 
Tabel 1 Overzicht van bestudeerde documenten 

Onderwerp Aantal documenten* 

XTC 23 

Cocaïne 12 

Heroïne 3 

Drugs algemeen 9 

Wapens 6 

Financieel, witwassen 15 

Terrorisme 13 

Mensenhandel 9 

Mensensmokkel 2 

Diversen 4 

* Een aantal documenten valt onder meerdere inhoudelijke categorieën.  

 
De documenten die betrekking hebben op terrorismeonderzoeken zijn hieronder bij 
de bespreking verder buiten beschouwing gelaten, omdat deze qua aard sterk ver-
schillen van de andere onderzoeken. Daarbij voldoen zij minder aan het planmatige 
karakter dat de opsporingsonderzoeken naar de andere vormen van criminaliteit 
kenmerkt.12  
In dit hoofdstuk gaan we in op de inhoud van de bestudeerde weegdocumenten. 
Achtereenvolgens zullen we de inhoud beschrijven van de weegdocumenten betref-
fende synthetische drugs, cocaïne, heroïne, mensensmokkel en -handel, wapen-
smokkel, financiële criminaliteit en tot slot een categorie gemengde zaken waarin 
meerdere vormen van criminaliteit het onderwerp zijn. Om een duidelijk inzicht te 
kunnen geven in de aard van de verschillende weegdocumenten en de informatie  
op basis waarvan belangrijke beslissingen over de opsporing worden genomen, is  
er voor gekozen om de inhoud van deze documenten tamelijk gedetailleerd weer  
te geven, tenzij het opsporingsbelang zich daartegen verzet.  
 
Analysekader  
Voor alle genoemde vormen van criminaliteit geven we aan welke informatie de 
aanleiding of startinformatie vormde om tot de onderzoeksvoorstellen te komen, 
met welke andere informatie de weegdocumenten worden aangevuld, wat er gezegd 
wordt over de doelstellingen van voorgestelde onderzoeken en over de onderzoeks-
subjecten, welke informatie erin wordt opgenomen over opsporingsscenario’s en  
-strategieën, wat er wordt gezegd over het tactisch concept (de concreet in te zet-
ten opsporingshandelingen) en welke informatie erin wordt opgenomen over de 
planning van de voorgestelde onderzoeken. 

                                               
 
 
 
12  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een terroristische dreiging, zal gelet op de aandachtsgebieden van de 

NR in principe een opsporingsonderzoek worden gestart.  
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3.2 Synthetische drugs 

Startinformatie 
Van de 89 bestudeerde weegdocumenten heeft bijna een kwart betrekking op syn-
thetische drugs (22 zaken).13 Overwegend vormt CIE-informatie (zeven keer) dan 
wel opsporingsinformatie uit eerdere opsporingsonderzoeken (zeven keer) de aan-
leiding voor het opstellen van een weegdocument. Dat wil zeggen dat deze infor-
matie de aanvankelijke grondslag vormt voor het in het weegdocument gedane 
voorstel om bepaalde personen in onderzoek te nemen. Wat de precieze aanleiding 
was om juist van de subjecten in kwestie een weegdocument op te maken is ons 
niet bekend, omdat deze keuze in een eerdere fase wordt gemaakt. Met andere 
woorden, op welk moment uit welke voorhanden zijnde informatie wordt geput om 
een preweegdocument te maken is niet onderzocht, zij het dat dit wel in de inter-
views wel aan de orde is geweest. 
In een enkel geval komt het voor dat het document zich niet richt op concrete per-
sonen, maar op een bepaald fenomeen zoals vloeibare XTC of op bepaalde bevin-
dingen die nader onderzoek behoeven, zoals gemeenschappelijke kenmerken van 
productieapparatuur uit ontmantelde laboratoria. 
In vijf gevallen diende informatie uit het buitenland als startinformatie: in twee ge-
vallen ging het om een rechtshulpverzoek, tweemaal betrof het door de (buiten-
landse) politie ter beschikking gestelde gegevens en eenmaal ging het om een bui-
tenlands bedrijf dat op basis van daartoe gemaakte afspraken de plaatselijke politie 
op de hoogte had gebracht van een Nederlandse bestelling van tabletteermachines. 
Tot slot was er een keer sprake van een aangifte door een transportbedrijf dat een 
bepaalde zending niet vertrouwde en een keer ging het om een melding aan Meld 
Misdaad Anoniem. 
Het voorgaande laat al zien dat Nederland een goede informatiepositie heeft op het 
terrein van synthetische drugs – in die zin dat ‘eigen politiekennis’ als belangrijkste 
bron voor de weegdocumenten dient. Dat we de startinformatie hebben ingedeeld in 
categorieën betekent overigens niet dat er niet ook andere informatie in de weeg-
documenten is samengebracht. Juist om aan het preweegdocument en in het bij-
zonder het projectvoorstel meer inhoud te geven, wordt uit diverse bronnen geput 
om een verdenking jegens de in het document genoemde subjecten te onderbou-
wen. Zeker als er informatie uit eerdere onderzoeken beschikbaar is, is er veelal  
ook nog CIE-informatie ingebracht. Op andere gegevens die een rol spelen in de 
documenten komen we hieronder terug. Voor nu is het vooral van belang vast te 
stellen dat de startinformatie overwegend van de CIE of van andere (meestal eerder 
uitgevoerde) opsporingsonderzoeken afkomstig is.14 

 
Informatie uit andere onderzoeken 
Zoals gezegd kan informatie uit andere opsporingsonderzoeken worden gebruikt om 
de startinformatie uit de verschillende documenten verder te onderbouwen en aan 
te vullen. In 19 van de 22 bestudeerde zaken werd in het document verwezen naar 
informatie uit eerdere opsporingsonderzoeken.15 Daarnaast hebben documenten in 
iets meer dan de helft (elf) van de gevallen betrekking op subjecten die reeds eer-
der voorwerp zijn geweest van een opsporingsonderzoek. Dat er hier geen één-op-

                                               
 
 
 
13 Voor een van de zaken geldt dat zowel het preweegdocument als het projectvoorstel is bestudeerd. 
14 Zie hierover ook Van de Bunt en Kleemans (2007). 
15 Hieronder zijn ook de documenten begrepen die gestart zijn aan de hand van informatie uit eerder onderzoek. 
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één relatie is, komt doordat in een aantal zaken een bepaald fenomeen zoals tablet-
teermachines, laboratoriumapparatuur of precursoren het uitgangspunt vormde voor 
een onderzoeksvoorstel en niet een verdenking tegen personen.  
De aard van de informatie uit andere onderzoeken die wordt gepresenteerd verschilt 
sterk. Soms betreft het niet meer dan dat een subject in een ander onderzoek in 
beeld kwam (bijvoorbeeld doordat het nummer van zijn mobiele telefoon in twee 
verschillende onderzoeken voorkwam), maar vaker betreft het uitgebreide infor-
matie over personen die al geruime tijd in verschillende opsporingsonderzoeken 
figureren. Uit die onderzoeken kunnen veroordelingen zijn gevolgd, maar het komt 
eveneens voor dat dit niet het geval is, en dat het subject als een vis door de mazen 
van het net is gezwommen. 
Informatie uit eerdere onderzoeken wordt benut om relaties tussen mogelijke ver-
dachten te leggen, om gegevens te presenteren die aanknopingspunten voor de 
opsporing bieden (gebruikte auto’s, telefoonnummers) maar ook om risico’s van 
bepaalde onderzoeksstrategieën in kaart te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld aange-
geven dat een subject moeilijk door een observatieteam te volgen is, of dat hij zijn 
communicatie via de telefoon goed afschermt. Eerdere ervaringen met subjecten 
worden zo ook gebruikt om een voorzet te geven voor een tactische aanpak, of om 
een opsporingsscenario te ontwikkelen dat is afgestemd op de aard van de te onder-
zoeken personen of fenomenen. 
Verder dient het memoreren van eerdere opsporingsonderzoeken om het belang  
en de zwaarte van een mogelijk toekomstig onderzoekssubject voor het voetlicht  
te brengen. Het heeft in die zin een voorlichtende functie over het belang en het  
hoe en waarom van het aanpakken van een subject of van een crimineel samenwer-
kingsverband. 
 
Doelstelling van een onderzoek 
De geformuleerde doelstellingen die in het preweegdocument of projectvoorstel  
zijn opgenomen zijn overwegend algemeen van karakter. Zo worden genoemd ‘het 
aanhouden van verdachten’ en ‘het oprollen van productielocaties’, hetgeen gelet  
op het onderwerp synthetische drugs voor de hand ligt. Soms is de doelstelling 
breed en omvat deze ‘de identificatie van verdachten, zicht krijgen op verdovende 
middelen lijnen en het onderscheppen van transporten, zicht op productieplaatsen 
en ontmanteling, alsmede ontmanteling van de hele organisatie’ of ‘onderzoek naar 
verdachten, productie en uitvoer aantonen, ontmantelen locaties, oprollen drugslijn 
naar Zuid-Amerika’. 
Meer specifieke doelstellingen gaan over een fenomeen als vloeibare XTC, het aan-
pakken van een facilitator of het verwerven van inzicht in de invoer van precurso- 
ren en de wijze waarop deze in de productie komen. Eenmaal wordt de doelstelling 
uitdrukkelijk beperkt tot de aanhouding van verdachten die tabletteermachines 
leveren. Het beoogde gevolg daarvan was weliswaar meer zicht op een crimineel 
samenwerkingsverband te krijgen, maar, zo werd opgemerkt, daarbij ging het niet 
om de kopstukken. Ook het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen valt 
een enkele maal onder de doelstelling. 
Niet in alle gevallen worden de doelstellingen geëxpliciteerd. Bij de preweegdocu-
menten wordt in iets minder dan de helft van de gevallen een doelstelling gefor-
muleerd, bij de projectvoorstellen is dat bij acht van de negen het geval. Door de 
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algemeenheid en de soms brede strekking van de doelstellingen geven deze weinig 
richting aan het onderzoek.16 
 
Het subject 
Wanneer we kijken naar het aantal subjecten dat in de verschillende documenten 
wordt opgevoerd, zien we dat in bijna een kwart van de gevallen sprake is van één 
concrete, al dan niet met naam en toenaam genoemde persoon. In de overige zaken 
varieert het aantal tussen de twee en vier subjecten, met een uitschieter naar twee 
documenten waarin tien en dertien personen figureren. 
Waarschijnlijk omdat de projectvoorstellen over het algemeen een verdieping be-
helzen van een eerder opgemaakt preweegdocument, ligt het aantal in een project-
voorstel genoemde subjecten gemiddeld iets hoger. Overigens sluit een relatief 
beperkt aantal genoemde subjecten niet uit dat het opsporingsonderzoek zich op 
meer verdachten zal richten, dan wel dat gaande het onderzoek meer verdachten in 
beeld zullen komen. Zo zal de aandacht in een onderzoek naar een persoon die als 
hofleverancier van grondstoffen voor de productie van XTC te boek staat naar alle 
waarschijnlijkheid ook naar andere verdachten uit gaan, hoewel in het weegdocu-
ment slechts dit ene subject aan bod komt. Evenzo geldt dit voor een subject dat 
zich volgens CIE-informatie bezig zou houden met de aankoop van chemicaliën en 
de productie van verdovende middelen op nog onbekende locaties. Hier wordt de 
aanhouding van het subject en eventuele medeverdachten als doel van het onder-
zoek genoemd. Eveneens valt te voorzien dat wanneer het document zich richt op 
een verdachte uit het hogere echelon, dit meebrengt dat meerdere personen rond 
een crimineel samenwerkingsverband waarin hij een belangrijke rol speelt, voor-
werp van onderzoek zullen zijn. Hieruit volgt dat waar in andere documenten meer-
dere subjecten met naam en toenaam worden genoemd, dit niet hoeft te betekenen 
dat het daarmee om een groter of belangrijker crimineel samenwerkingsverband 
gaat. Soms lijkt het slechts een kwestie van een meer gedetailleerde presentatie in 
het weegdocument waar het de concrete uitwerking op subjectniveau betreft. 
In zeven gevallen ging het om subjecten die niet bekend waren uit eerdere politie-
onderzoeken, althans, daar werd niet over gerept. Dit betroffen zaken die als start-
informatie een rechtshulpverzoek of anderszins uit het buitenland afkomstige infor-
matie hebben; die gebaseerd zijn op een aangifte, of – in twee gevallen – op CIE-
informatie. 
 
Bekende subjecten 
We gaan hier nog iets dieper in op de subjecten die al langer in de belangstelling 
van politie en justitie staan. Zoals gezegd was in elf van de zaken sprake van een  
of meer subjecten die in eerdere opsporingsonderzoeken voorkwamen. In een ge- 
val ging het om een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband waarvan 
verdachten – al dan niet in de zijlijn – in vier eerdere onderzoeken voorkwamen, 
waarvan de eerste dateerde uit 2003. In een ander zaak bleek het subject al sinds 
medio 1990 genoemd te worden in diverse (inter)nationale onderzoeken naar pro-
ductie en handel van synthetische drugs. Hij is nooit veroordeeld en heeft geen 
enkel antecedent. Naar aanleiding van projectvoorbereiding bij een regionale re-
cherche zouden er verschillende onderzoeken zijn gestart. Daarnaast wordt met 

                                               
 
 
 
16  Zie Snijders (2011, p.75 e.v.) over de noodzaak van een heldere doelstelling om richting te kunnen geven aan 

een opsporingsonderzoek.  
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betrekking tot het subject verwezen naar enkele buitenlandse opsporingsonder-
zoeken. 
Informatie uit het buitenland en CIE-informatie vormden de aanleiding voor het 
opstellen van een preweegdocument naar een subject tegen wie ook al eerder – in 
2003 – (op basis van restinformatie) een projectvoorstel was ingediend. Het zou 
gaan om handel in synthetische drugs vanuit Nederland naar het buitenland. Weer 
een ander subject is al jaren bekend bij de politie: al in 1999 was een crimineel 
samenwerkingsverband rond deze persoon beschreven. Hij opereerde waarschijnlijk 
in het bovenste segment van het criminele milieu. Gezien zijn vermogen, aldus het 
document, zou hij vermoedelijk grote winsten maken en rondom deze persoon zou-
den veel rechtspersonen betrokken zijn. Tot slot noemen we een subject waartegen 
in de jaren 2000-2003 in vijf verschillende politieregio’s onderzoeken in verband 
met (handel en productie van) XTC hebben gelopen. 
Deze voorbeelden laten zien dat het kennelijk regelmatig voorkomt dat verdachten 
gedurende langere tijd in de belangstelling van politie en justitie staan zonder dat 
dit tot een succesvolle opsporing en vervolging heeft geleid. Over de redenen daar-
voor is nu nog niet veel te zeggen. Het kan zijn dat deze personen aanvankelijk in 
de marge van andere opsporingsonderzoeken figureerden en nu door een opeensta-
peling van onderzoeken zijn komen bovendrijven. Ook moet bedacht worden dat  
het zo kan zijn dat bij het aanbrengen van onderzoeken voor de weegprocedure 
juist dit type verdachten wordt geselecteerd. Het gebruik van restinformatie uit 
andere opsporingsonderzoeken zal er eveneens toe bijdragen dat juist de min of 
meer ‘oude bekenden’ komen bovendrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat  
de aandacht op onbekende vissen wordt gevestigd door de rechtshulpverzoeken, en 
een incidentele aangifte. 
 
Scenario’s en strategie 
In een deel van de documenten wordt explicieter ingegaan op de wijze waarop het 
onderzoek gestalte moet krijgen, resp. hoe een doelstelling kan worden gehaald. We 
onderscheiden hier de meer algemene keuzes voor een onderzoeksrichting, die we 
aanduiden met de term ‘scenario’s en strategie’ en de keuzes voor het inzetten van 
concrete onderzoeksmethoden die we aanduiden met de term ‘tactisch concept’. 
Onder de noemer ‘scenario’s en strategie vallen bijvoorbeeld keuzes die te maken 
hebben met de fasering van een onderzoek, met de subjecten waar het onderzoek 
zich in eerste instantie op zou moeten richten, met samenwerking met andere op-
sporingsdiensten (al dan niet uit het buitenland) of met de timing van de aanhou-
dingen. Onder het tactisch concept vallen onder meer de inzet van bijzondere op-
sporingsbevoegdheden en verhoor van getuigen en verdachten. Het spreekt voor 
zich dat sprake kan zijn van enige overlap tussen beide categorieën. 
Op zich kan gezegd worden dat ook de gekozen doelstelling reeds een onderzoeks-
strategie impliceert, namelijk een keuze uit meerdere denkbare onderzoeksrich-
tingen (zie hierover ook Snijders, 2011). Echter los van het feit dat lang niet in  
alle gevallen een doelstelling is geformuleerd, is deze – zoals we hierboven al aan-
gaven – vaak algemeen en weinig richtinggevend van aard. 
Voor nu gaat het dan ook om de vraag of in de bestudeerde documenten explicie-
tere aandacht bestaat voor opsporingsscenario’s of voor een onderzoeksstrategie. 
Dit blijkt bij een derde deel van de preweegdocumenten en bij de helft van de pro-
jectvoorstellen het geval te zijn. Zo wordt het ‘afzonderlijk onderzoek doen naar 
laboratoria’ gepresenteerd als onderdeel van een ‘schilmethode’. In een ander geval 
wordt voorgesteld de aandacht op een bedrijf van de verdachte te richten omdat 
eerdere onderzoeken met een andere focus geen succes hadden. Uit een advies op 
een preweegdocument komt de suggestie dat het onderzoek zich niet alleen moet 
richten op de facilitator, maar ook op het crimineel samenwerkingsverband. In 
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bredere zin zien we dat enkele onderzoeken met gemeenschappelijke raakvlakken 
onder een ‘paraplu-onderzoek’ gebracht worden. Ook wordt er in de weegdocumen-
ten ingegaan op internationale samenwerking, het opbouwen van een netwerk om 
structureel informatie uit te wisselen en het bepalen van de speerpunten in een 
onderzoek. 
In een aantal gevallen wordt een financiële benadering voorgesteld, als aangrij-
pingspunt voor het onderzoek.  
In de preweegdocumenten wordt geen aandacht besteed aan een mogelijke finan-
ciële component in de onderzoeken, maar bij de projectvoorstellen gebeurt dat in 
vijf van de negen gevallen. Dit beperkt zich soms tot de opmerking dat aandacht 
besteed moet worden aan ontneming. Verder wordt in een enkel geval het inzetten 
van een financieel traject genoemd, opname van een financieel rechercheur in het 
team en samenwerking met de FIOD. Bij één onderzoek wordt gewezen op de 
ondoorzichtige rechtspersonenstructuur en wordt voorgesteld het onderzoek op 
witwasconstructies te richten. De persoon in kwestie zou extreem alert zijn, terwijl 
familiebanden binnen de groep loyaliteit met zich mee zou brengen. Een onderzoek 
louter gericht op de drugs zou volgens de opstellers van het document daardoor 
vermoedelijk tot onvoldoende resultaat leiden. Omdat reeds in het buitenland wit-
wasonderzoeken liepen waarin het subject verdachte was, wordt voorgesteld om 
daarmee samen te werken. 
 
Tactisch concept 
Een tactisch concept is in vier van de veertien preweegdocumenten opgenomen en 
in acht van de negen projectvoorstellen wordt hier aandacht aan besteed. In de 
projectvoorstellen is dit tactisch concept ook meer uitgewerkt, in de zin dat er naast 
de meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals de tap, observatie en het opvragen 
van historische telefoongegevens – ook andere opsporingsbevoegdheden worden 
genoemd. In enkele zaken worden de ervaringen met het subject uit eerdere onder-
zoeken genoemd, in de zin dat het subject moeilijk te observeren is, vanuit tele-
fooncellen belt of anderszins de telecommunicatie goed afschermt. Dit wordt in de 
documenten ook wel gevangen onder de term ‘contrastrategie’.17 
In een van deze documenten wordt expliciet voorgesteld twee verdachten eerst ‘in 
beeld te brengen’ om daarna te bepalen welke methoden het beste kunnen worden 
ingezet: het opnemen van vertrouwelijke communicatie, stelselmatige informatie-
inwinning of pseudo-koop. 
Evenzo wordt ten aanzien van een subject – dat eerder al zonder succes voorwerp 
was van onderzoek – gesteld dat ruime inzet van BOB-middelen nodig zal zijn, 
waaronder de toepassing van undercover bevoegdheden. Verder zien we een voor-
stel om het Nederlands Forensisch Instituut te betrekken bij vergelijking van sporen 
aan apparatuur die gebruikt wordt bij de bereiding synthetische drugs. In een aantal 
documenten wordt voorgesteld om bakens onder voertuigen te plaatsen. Ook hier 
kwam dit voort uit eerdere ervaringen met een subject waarvan was gebleken dat 
deze moeilijk te oberveren was. In twee gevallen werd gecontroleerde doorlevering 

                                               
 
 
 
17 Het is overigens opvallend dat men in de weegdocumenten de term ‘contrastrategie’ gebruikt om ‘afschermings-

strategieën’ aan te duiden. In de literatuur wordt de term contrastrategie gebruikt om gedrag aan te duiden 

waarmee strafrechtelijke onderzoeken worden verstoord. Spapens (2006) onderscheidt in navolging van Fijnaut 

(1996) verschillende contrastrategieën: het actief (laten) verzamelen van informatie over activiteiten van op-

sporingsinstanties; intimidatie van overheidspersoneel; corrumpering van overheidsfunctionarissen; gebruik 

maken van de media en beïnvloeding of intimidatie van getuigen (Spapens 2006). 
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genoemd. In de documenten die voortkwamen uit een rechtshulpverzoek, werden 
ook concrete opsporingsmethoden voorgesteld (gecontroleerde doorlevering, een 
inkijkoperatie, tap en observatie). Overigens ligt het bij een rechtshulpverzoek ook 
meer voor de hand dat deze reeds een concrete onderzoeksvraag met zich mee-
brengt, die dan eigenlijk samenvalt met het tactisch concept. Wat dat betreft onder-
scheiden rechtshulpverzoeken zich van andere onderzoeksvoorstellen. 
De wijze waarop de inzet van opsporingsbevoegdheden wordt uitgewerkt is soms 
redelijk gedetailleerd. Deze mate van detaillering van het tactisch concept vertoont 
een samenhang met de specificiteit van de doelstelling en het scenario. Met andere 
woorden, in die documenten waarin de doelstelling helder wordt gespecificeerd, 
wordt deze meestal ook vertaald naar en uitgewerkt in een opsporingsscenario of 
strategie in tactisch concept. Niettemin blijft de onderbouwing van de inzet van wat 
wel de ‘zwaardere BOB-middelen’ (under cover methoden, opnemen van vertrouwe-
lijke communicatie) wordt genoemd summier. Slechts de vaststelling dat eerdere 
pogingen zijn mislukt lijkt in die gevallen het voorstel te dragen.  
De overige documenten bieden weinig concrete informatie over de wijze waarop het 
onderzoek zou moeten worden aangepakt. Hierbij moet wel bedacht worden dat in 
zaken waarin geen minder gebruikelijke onderzoeksmethoden nodig lijken te zijn, 
het noemen van de standaardaanpak als tap en observatie ook niet telkens nood-
zakelijk is. Met andere woorden, alleen in gevallen waarin men wil afwijken van een 
min of meer standaard aanpak, lijkt dit expliciet te worden gemotiveerd. 
 
Planning van het onderzoek 
In zes van de negen projectvoorstellen wordt een schatting gegeven van de looptijd 
van het onderzoek, deze schattingen liggen tussen de vier en twaalf maanden. Bij 
de preweegdocumenten is eenmaal aangegeven dat het zal gaan om een langdurig 
opsporingsonderzoek. 
 
Actualiseren van informatie 
Zoals gezegd, dienen eerdere opsporingsonderzoeken en CIE-informatie in belang-
rijke mate als aanleiding voor het opstellen van een preweegdocument of project-
voorstel als het gaat om synthetische drugs. Daarnaast wordt uit eerdere of lopende 
onderzoeken geput voor een nadere onderbouwing van het voorstel. Dit geldt even-
eens voor het gebruik van CIE-informatie. Naast de zeven zaken waarin inlichtingen 
van de CIE als startinformatie dienden, werd in nog eens zeven andere documenten 
gebruik gemaakt van aanvullende CIE-informatie. Het ging in die gevallen om inlich-
tingen over de betrokkenheid van het subject of van diens relaties bij de productie 
of de handel in synthetische drugs. De aard van de informatie varieert: in sommige 
documenten wordt al een uitgebreide schets gegeven van het criminele samenwer-
kingsverband en van de onderlinge relaties, in andere documenten gaat het speci-
fiek over bijvoorbeeld de telefoonnummers die een subject gebruikt. In een aantal 
documenten wordt gewag gemaakt van informatie afkomstig van de Kamer van 
Koophandel waarmee de bedrijven van een verdachte in kaart worden gebracht; 
van raadpleging van politiesystemen – bijvoorbeeld in de basisprocessensysteemen, 
het herkenningsdienst systeem (HKS), de Verwijsindex Recherche Onderzoeken en 
Subjecten (VROS) en (in de recentere documenten) in het overkoepelende systeem 
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BlueView,18 en van bevragingen bij Europol. Het doel hiervan is te zoeken naar 
verbanden tussen subjecten en opsporingsonderzoeken, naar antecedenten, signa-
lementen en actuele opsporingsinformatie.  
Zo heeft bevraging van Blueview in een van de documenten via een controle op rij-
den onder invloed geleid tot het bij een autoverhuurbedrijf inwinnen van creditcard-
gegevens en telefoonnummers van een subject. Het lijkt een kwestie van voorkeur 
te zijn in hoeverre dit type informatie, dat voor het tactisch traject direct van belang 
is, al dan niet wordt opgenomen in de preweegdocumenten en projectvoorstellen. 

3.3 Cocaïne 

Soort document 
Er zijn twaalf documenten bestudeerd die betrekking hebben op cocaïnehandel, dat 
wil zeggen de invoer en/of doorvoer van cocaïne. In het merendeel (negen) van de 
gevallen gaat het om projectvoorstellen. Eén preweegdocument en een project-
voorstel gaan over één en dezelfde zaak. Het gaat dus om in totaal elf verschillende 
zaken. 
 
Startinformatie 
De informatie die in de weegdocumenten wordt gepresenteerd als aanleiding om 
een strafrechtelijk onderzoek te overwegen, bestaat in de meeste gevallen deels  
uit door de CIE verstrekte informatie en deels uit informatie afkomstig uit eerdere 
opsporingsonderzoeken. In één geval is een projectvoorstel geschreven nadat een 
gestart opsporingsonderzoek kennelijk zodanig van richting veranderde, dat een 
beslissing door de stuurgroep over een nieuwe koers aangewezen was. In dit geval 
had een kortlopend onderzoek zoveel informatie voortgebracht, dat een bredere 
aanpak het overwegen waard was. Hiermee zou de oorspronkelijke doelstelling 
worden verlaten, wat tot een nieuwe beslissing van de stuurploeg noopte. 
Eén van de elf zaken was aangezwengeld door informatie uit het buitenland. Door 
Engelse autoriteiten verstrekte informatie vormde de aanleiding voor de Nederland-
se politie om verdere informatie over het subject uit andere strafrechtelijke onder-
zoeken te verzamelen en om historische printgegevens op te vragen. In drie andere 
documenten werd eveneens informatie gebruikt die afkomstig was uit het buiten-
land, maar in die zaken betrof dit aanvullende informatie over een subject of 
samenwerkingsverband waarop de aandacht van de politie al eerder – op grond  
van in Nederland aanwezige politiekennis – was gevestigd. De startinformatie voor 
de bestudeerde voorstellen over cocaïneonderzoeken blijkt – evenals het geval was 
bij de bestudeerde voorstellen over synthetische drugs, overwegend afkomstig te 
zijn uit bestaande politiekennis. 
 
Zoals gezegd is de startinformatie in vrijwel alle bestudeerde documenten over 
cocaïnehandel afkomstig van zowel de CIE als uit eerdere opsporingsonderzoeken. 
In één geval was er uitsluitend CIE-informatie voorhanden die aanleiding vormde 
om in het kader van de projectvoorbereiding actief informatie te vergaren over de 
subjecten. In dit geval werden er opsporingsmiddelen ingezet om ten behoeve van 

                                               
 
 
 
18 BlueView is een systeem dat toegang biedt tot veel politiedossiers in Nederland, en maakt het mogelijk om  

hierin te zoeken. Gegevens uit BVH, BVO, BPS, Genesis, Xpol, HKS, Luris, NDS en RBS kunnen door middel van 

Blueview worden doorzocht. 
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de projectvoorbereiding nadere informatie over de subjecten te kunnen vergaren. 
Dit gebeurde door een peilbaken te plaatsen aan een schip waarvan er aanwijzingen 
waren dat het cocaïne vervoerde. Tevens zijn in de voorbereidende fase telefoons 
afgeluisterd. Ook in het genoemde voorbeeld dat startte op basis van Engelse infor-
matie, is op actieve wijze informatie vergaard ten behoeve van het projectvoorstel, 
namelijk door het vorderen van historische telecomgegevens (opvragen van print-
gegevens).  
Niet zelden is het preweegdocument of het projectvoorstel gebaseerd op informatie 
uit eerdere opsporingsonderzoeken die voortijdig werden stopgezet. Zo vermeldt 
een projectvoorstel dat een eerder onderzoek werd afgesloten omdat de verdachte 
acht dagen na de start van het opsporingsonderzoek voor langere tijd op vakantie 
ging naar een ver buitenland, waardoor een onderzoek naar zijn handel en wandel 
op dat moment weinig zinvol was. Een tweede onderzoek naar dezelfde verdachte 
werd gestopt vanwege capaciteitsgebrek, hervat en om dezelfde reden wederom 
beëindigd. Ook komt het voor dat het subject waar het nu om gaat in een eerder 
onderzoek naar voren is gekomen, maar daarin niet als verdachte is aangemerkt. 
Voor persoonlijke gegevens over de verdachten, de communicatiemiddelen, de 
modus operandi en de eventueel gehanteerde contrastrategieën wordt rijkelijk ge-
put uit de eerder opgespoorde informatie.  
 
Doelstelling van een onderzoek 
In drie documenten komen we geen doelstelling tegen. Het gaat hier om de drie 
preweegdocumenten. In de overige stukken is over het geheel genomen sprake van 
een brede, algemene doelstelling. Deze omvat in de meeste gevallen de aanhouding 
van de verdachte(n) en de inbeslagneming van de aanwezige cocaïne. In een pro-
jectvoorstel ten aanzien van een persoon die al sinds de jaren tachtig crimineel 
actief is, betrokken is geweest bij liquidaties en miljoenen euro’s heeft verdiend in 
de verdovende middelenhandel, luidt de doelstelling: een lange gevangenisstraf. In 
vijf projectvoorstellen komt nagenoeg dezelfde doelstelling voor. Mogelijk rouleert 
deze als standaardformulering voor dit soort documenten. Deze doelstelling luidt als 
volgt:  
 

‘Identificatie en uitschakeling van netwerkstructuren en/of criminele samenwer-
kingsverbanden; opsporing, aanhouding en vervolging van X en alle andere be-
trokken subjecten, onderscheppen en inbeslagneming van cocaïne, zicht krijgen 
op aanvoer en herkomst van de cocaïne, op afnemers van cocaïne; ontneming 
wederrechtelijk verkregen voordeel, zicht krijgen op zwakke plekken in de logi-
stiek; opwerpen van barrières d.m.v. informeren en adviseren, verhogen van 
alertheid en weerbaarheid van betrokken overheidsdiensten, particuliere bedrij-
ven en overige instellingen. Subdoelstellingen: overdracht van relevante onder-
zoeksinformatie aan daarvoor in aanmerking komende opsporingsinstanties en/of 
overige instanties in en buiten Nederland; kennisoverdracht aan de wetgever bij 
signalering van knelpunten in wetgeving; uitbreiding van het wereldwijde netwerk 
van samenwerkende partners in de aanpak van grensoverschrijdende handel in 
cocaïne; ontwikkelen en optimaliseren van structurele samenwerkingsverbanden 
met opsporingsdiensten in de bronlanden met als doel de gezamenlijke aanpak 
van criminele samenwerkingsverbanden.’  
 

Afhankelijk van de aard van de zaak worden elementen achterwege gelaten of toe-
gevoegd. In één zaak besluit de doelstelling met: ‘openbaring van geboekte resul-
taten’. In een andere doelstelling komt voor: ‘zicht krijgen op vervoersmanieren  
van cocaïne vanuit Zuid-Amerika’.  
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Dat de doelstellingen die genoemd zijn in de stukken in feite op hetzelfde neer-
komen, is in zekere zin wel begrijpelijk. Een opsporingsonderzoek is nu eenmaal 
gericht op het verzamelen van bewijs om een verdachte die reeds in beeld is te 
vervolgen. Tegelijkertijd betekent dit dat de doelstelling weinig richtinggevend is 
voor het tactisch onderzoek. De doelstelling is echter wel beperkend – en daarmee 
richtinggevend – voor zover ze zich richt op een of meer met naam genoemde 
subjecten.  
  
Het subject 
Gesteld kan worden dat elk van de hoofdverdachten die onderwerp zijn van de 
preweegdocument en projectvoorstellen terug kan kijken op een zekere criminele 
carrière, aangezien ze zonder uitzondering internationaal actief zijn en een belang-
rijke rol spelen in de cocaïnehandel, althans, dat is het beeld dat gepresenteerd 
wordt. In zes zaken komt explicieter dan in de andere naar voren dat een topcri-
mineel centraal staat, die eerder onderwerp van onderzoek is geweest, maar die  
op welke manier dan ook uit de handen van justitie heeft weten te blijven. Voor  
de nieuwe projectvoorstellen wordt gebruik gemaakt van de informatie uit eerdere 
strafrechtelijke onderzoeken. Uit een viertal stukken blijkt van criminele activiteiten 
tot vijf jaar terug, maar er is ook een voorstel waarin de criminele activiteiten die 
onderwerp zijn van het geplande onderzoek zich al afspeelden in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. 
Van de 11 zaken waarover de bestudeerde stukken gaan, ligt het aantal verdachten 
voor het merendeel tussen de 2 en de 8, met een paar uitschieters van 11, 17 en  
21 verdachten. Eén subject dat centraal staat in een projectvoorstel is al door ver-
schillende onderzoeksteams als verdachte gezien, maar is door de doelstellingen 
van de betreffende onderzoeken nooit als een verdachte in een onderzoek ‘mee-
genomen’. Hij staat tevens te boek als een zogenaamde Amsterdamse Beroeps 
Crimineel. Het subject zou zich schuldig maken aan verschillende criminele activi-
teiten, maar was daar nog niet op vast te pinnen.  
In twee gevallen spreekt het projectvoorstel van ‘topcriminelen’. Naar een van hen 
is eerder onderzoek gestopt vanwege personeelstekort. De ander zou al ruim 20 
jaar actief zijn binnen de Hollandse netwerken. Van hem wordt gezegd dat hij al 
jaren uit handen van de politie weet te blijven, onder meer door het gebruik van 
conrastrategieën. In deze twee zaken is te zien dat er reeds in de fase van het 
projectvoorstel extra aandacht is voor de inrichting van het tactische onderzoek. In 
beide gevallen stellen de auteurs van het stuk een aanpak voor waarbij meer dan 
één onderzoekslijn wordt gevolgd. In het ene geval gaat het om afzonderlijke on-
derzoeken op basis van afzonderlijke startinformatie die uiteindelijk tot het hoofd-
subject moeten leiden, in de vorm van een zogeheten ‘paraplu-onderzoek’. In het 
andere geval wordt ook de noodzaak onderstreept van een speciale aanpak, waar- 
bij twee afzonderlijke onderzoeksteams zich richten op verschillende criminele acti-
viteiten. 
 
Scenario’s en strategie 
In twee stukken komen bij wijze van scenario’s verschillende onderzoeksmogelijk-
heden naast elkaar te staan. In beide gevallen gaat het bij scenario 1 om de korte 
klapstrategie. Deze aanpak is alleen gericht op de inbeslagneming van de cocaïne en 
zo mogelijk de aanhouding van (één van) de subjecten. Scenario 2 behelst middel-
lang onderzoek gericht op het identificeren en uitschakelen van met name genoem-
de subjecten, die in sommige gevallen een csv vormen. Scenario 3 omvat ook de 
aanpak van andere subjecten of csv’s die faciliterend zijn voor de hoofdverdachten.  
De auteurs van deze projectvoorstellen adviseren de stuurgroep in beide gevallen  
te kiezen voor het tweede scenario. Het eerste achten zij te beperkt en soms niet 
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haalbaar omdat de zaak te complex is voor een korte klap. Bij de derde optie be-
staat volgens de opstellers het gevaar dat het onderzoek te breed wordt ingezet, 
waardoor het lastig wordt om het onderzoek beheersbaar te houden. 
Sommige stukken maken expliciet gewag van strategische keuzes. In een onder-
zoek wordt gesproken over de keuze tussen een stapsgewijze aanpak en een over-
all-aanpak. Ook in dit document valt de term ‘paraplu-onderzoek’: om de man aan 
de top te kunnen bereiken, worden in dat geval afzonderlijke onderzoeken gestart 
op basis van afzonderlijke startinformatie. 
Een aspect dat herhaaldelijk wordt genoemd, is ‘het beheersbaar houden’ van het 
onderzoek door het aantal onderzoeksrichtingen en het aantal onderzoekssubjecten 
te beperken. Om die reden wordt vaak vooraf vastgesteld dat het rechercheteam 
niet zou moeten investeren op subjecten die zijdelings verband houden met de cen-
traal staande subjecten, maar dat informatie daarover weggezet moet worden als 
restinformatie in het ‘zwacri-register’. Een dergelijk element kan ook terugkomen in 
de doelstelling van het onderzoek. 
Om te bepalen waar de kansen en knelpunten liggen voor het tactische onderzoek 
worden in de documenten betreffende cocaïnehandel soms succes- en faalfactoren 
geëxpliciteerd en naast elkaar gezet. Zo wordt het zonder belemmering kunnen be-
schikken over informatie van rechercheteams die onderzoek doen naar liquidaties, 
als succesfactor gezien. Ook wordt gesteld dat onderzoek sterk wordt bemoeilijkt  
als de subjecten hun communicatie goed weten af te schermen, door in versluierde 
vorm te spreken over de telefoon en door gebruik te maken van meerdere tele-
foons. Verder wordt het van belang geacht of bezit gemakkelijk herleidbaar en of  
de CIE een goede en actuele informatiepositie heeft. Volgens de opstellers van de 
documenten is de informatiepositie van de CIE bepalend voor de succeskans van het 
opsporingsonderzoek. 
In zes documenten wordt gewag gemaakt van een financieel onderzoek, waaronder 
onderzoek naar het delict witwassen en een onderzoek gericht op het ontnemen van 
wederrechtelijk verkregen vermogen. Onderzoek naar de inkomsten- en uitgaven-
stroom kan zicht geven op (nieuwe) strafbare feiten. In een van de zaken is er een 
apart financieel memo toegevoegd aan het projectvoorstel met een uitgewerkt plan 
van aanpak. In de andere vijf onderzoeksvoorstellen wordt het financiële onderzoek 
slechts kort aangestipt. Een nadere uiteenzetting over hoe dit financiële onderzoek 
er uit zou moeten zien ontbreekt. 
 
Tactisch concept 
In zeven van de twaalf stukken zijn hoegenaamd geen opmerkingen te vinden over 
het tactisch concept dat als leidraad zou kunnen dienen in een opsporingsonderzoek 
of over de wijze waarop tactische knelpunten kunnen worden aangevat. Hieronder 
vallen de drie preweegdocumenten.  
De opsporingsmiddelen die genoemd worden in de andere stukken zijn BOB-midde-
len, zoals het opnemen van vertrouwelijke communicatie, stelselmatige informatie-
inwinning (SI), het opnemen van telecommunicatie, pseudo-koop en observatie. In 
een enkel geval wordt de inzet fasegewijs voorgesteld: ‘Als klassiek rechercheren 
niet werkt, dan doorstappen naar si en pseudo-koop.’ Uit verschillende stuken blijkt 
dat de beschikbaarheid van noodzakelijke ondersteuning niet vanzelfsprekend wordt 
aangenomen. Zo staat in een projectvoorstel dat het noodzakelijk is om bij aanvang 
van het tactisch onderzoek afspraken te maken over de inzet van het Observatie-
team en de politie inzet bij het traject van stelselmatige informatie-inwinning. De 
beperkte capaciteit van het OT wordt enkele keren als knelpunt benoemd in de pro-
jectvoorstellen, maar lang niet in alle stukken wordt er een beeld gegeven van de 
benodigde mensen en middelen. 
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In meerdere projectvoorstellen komt het afschermen van de telecommunicatie door 
de subjecten als (operationeel en) tactisch knelpunt naar voren. Vele wisselingen 
van telefoonnummers leveren problemen op voor het onderzoek. Een rechercheur 
schrijft: ‘Om alle communicatiekanalen onder controle te krijgen zal veelvuldige in-
zet van een IMSI-catcher nodig zijn.19 Dit kan capaciteitsproblemen opleveren’. In 
een ander onderzoek is nog onvoldoende bekend over de handelwijze van de sub-
jecten om reeds een doordacht tactisch concept op te stellen. Zo is in een project-
voorstel te lezen: ‘De vraag is in hoeverre men de organisatiestructuur kan verbloe-
men: is er sprake van codetaal, zijn de geldstromen en is het bezit herleidbaar? Dat 
alles is nog de vraag.’  
In weer een ander onderzoek wordt als complicerende factor genoemd dat een van 
de kernleden een advocaat en dus een geheimhouder is. Dit betekent dat van alle 
bevindingen die verkregen zijn uit dwangmiddelen of door inzet van BOB-middelen 
steeds afzonderlijk beoordeeld moet worden of deze onder het verschoningsrecht 
vallen. Meerdere keren wordt melding gemaakt van het gebruik van contrastrate-
gieën door de subjecten, bijvoorbeeld door het aangaan van corrumptieve contacten 
en het laten lekken van vertrouwelijke informatie. Ook de wijdverbreide corruptie in 
andere landen geldt als afbreukrisico. Verder kan angst bij getuigen het onderzoek 
bemoeilijken.  
In een enkel geval staat in het projectvoorstel reeds welke getuigen moeten worden 
gehoord. Hoewel de doelstelling genoemd in dit projectvoorstel zeer summier is, is 
er al wel een helder beeld over de inrichting van het onderzoek. Zo wordt vermeld 
dat er twee teams aan zullen werken en wie daar onder meer aan zullen deelnemen. 
In het document wordt gesteld dat het ene team zich bezig moet houden met de 
betrokkenheid van het subject bij liquidaties, en het andere met actuele strafbare 
feiten die door het samenwerkingsverband worden gepleegd. Dit tweede team zal 
moeten proberen een heterdaad te creëren. De onderzoeken zullen een zware 
financiële component kennen. 
Het verloop van een onderzoek hangt nauw samen met het verloop van de crimi- 
nele activiteiten waar onderzoek naar wordt gedaan. En die laten zich natuurlijk  
niet plannen. In een zaak is het duidelijk dat zolang een schip met cocaïne aan 
boord zich buiten Europese wateren bevindt, actie nutteloos is. Het is wachten op 
het terugvaren van de schip met cocaïne aan boord vanuit een bepaald land. Dit 
bepaalt de planning van het onderzoek en dus ook de inzet van personeel. 
Behalve in termen van knelpunten, wordt er ook gedacht in termen van kansen.  
Zo zou een van de onderzoeken meer inzicht kunnen geven in cocaïnesmokkel  
via West-Afrika, een op dat moment nog onbekende route die steeds belangrijker 
wordt.  
 
Planning 
In acht van de elf zaken maken de opstellers van de weegdocumenten een inschat-
ting van de duur van het opsporingsonderzoek. In de helft van de gevallen zal het 
ongeveer een jaar duren, in twee zaken langer dan een jaar. In twee gevallen wordt 
de planning mede bepaald door het verloop van de transporten en de wijze waarop 
de cocaïne wordt vervoerd. Partijen van meer dan 1000 kilo komen niet vaak voor. 
Als het voor de bewijsvoering nodig is om te wachten op een dergelijk transport, 
dan is de doorlooptijd van het tactische onderzoek van tevoren moeilijk te bepalen. 

                                               
 
 
 
19 Met behulp van de zogenaamde IMSI-catcher kan de politie het IMSI-nummer van een mobiele telefoon achter-

halen. 
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Ook andere praktische problemen kunnen het plannen van een onderzoek bemoei-
lijken. Zo is de planning in een van de onderzoeken afhankelijk van de stroomvoor-
ziening van het peilbaken dat op een boot met cocaïne is bevestigd.  

3.4 Heroïne 

Een projectplan en een preweegdocument gaan over handel in heroïne. Bij de hier-
onder te bespreken gemengde onderzoeken (paragraaf 3.8) komt heroïnehandel  
ook nog een paar keer voor. Het preweegdocument behandelt informatie over een 
(Engels) subject dat vervoer zou organiseren tussen Turkije en Engeland, waarbij 
Nederland een tussenstation voor opslag zou zijn. Reeds in 2002 was in Engeland 
een onderzoek gestart, waarna samenwerking werd gezocht met Nederland en Tur-
kije. Het subject was eerder in Engeland voor handel in heroïne veroordeeld, en zou 
ook betrokken zijn geweest bij handel in cocaïne vanuit Nederland naar Engeland. 
Het document bespreekt verder de vorm van de beoogde samenwerking en de inzet 
van BOB-middelen (het opvragen van printgegevens en observatie). Er is verder 
actuele informatie uit het lopende Engels onderzoek en de Nederlandse politiesyste-
men zijn geraadpleegd, zonder dat dit wat opleverde. 
Het projectplan borduurt voort op informatie uit de VS uit een wereldwijd onderzoek 
naar drugshandel. Een aantal betrokken personen zou Nederlands onderdaan zijn. 
Doel van het onderzoek is het inventariseren van de Nederlandse subjecten (een 
dertiental), zicht krijgen op aanvoerlijnen en financiële trajecten, het onderscheppen 
van een transport en het ontmantelen van het crimineel samenwerkingsverband. De 
verwachte duur van het onderzoek is 12 maanden. Er zal gebruik gemaakt worden 
van technische ondersteuning van de Dienst specialistische recherchetoepassingen.  

3.5 Mensenhandel en mensensmokkel 

Soort document 
Er zijn elf documenten bestudeerd die gaan over mensenhandel of mensensmokkel. 
Dit betreffen zeven preweegdocumenten, drie projectvoorstellen en een plan van 
aanpak. Dit plan van aanpak beschrijft een programma in het kader waarvan op-
sporingsonderzoeken gedraaid gaan worden. De opzet van het programma blijft 
echter (ook voor de stuurgroep) onduidelijk. Twee preweegdocumenten handelen 
over mensensmokkel, één projectvoorstel gaat over zowel mensenhandel als -smok-
kel, in de andere stukken staat mensenhandel centraal. Verreweg de meeste zaken 
zijn prostitutiegerelateerde. De twee mensensmokkelzaken zijn dat niet. Daarnaast 
is er één mensenhandelzaak waarbij de slachtoffers worden ingezet in een fabriek 
en niet in de prostitutiebranche. De stukken maken – naast mensenhandel en men-
sensmokkel – melding van aanverwante delicten, zoals fraude met uitkeringen en 
vervalsing van identiteitspapieren.  
Veel van de hieronder genoemde items worden niet of slechts zeer summier be-
schreven in de preweegdocumenten. De projectvoorstellen bieden op die punten 
doorgaans wel meer inhoud. Omdat deze in zo’n klein aantal zijn aangetroffen, zijn 
de analyses op de onderscheiden items minder diepgaand dan bij andere criminali-
teitsvormen.  
 
Startinformatie 
In vier van de elf zaken is de zaak aan het rollen gebracht door een rechtshulpver-
zoek of door informatie afkomstig uit het buitenland, zoals van de liaison in Boeka-
rest en de Engelse immigratiedienst. In twee gevallen bestond de aanleiding voor 



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-11  |  45 

het onderzoek uit CIE-informatie. In vier zaken speelden particulieren een rol 
doordat zij relevante informatie bij de politie neerlegden. In de fase van project-
voorbereiding zijn deze aangiften en meldingen geanalyseerd en waar mogelijk met 
aanvullende informatie onderbouwd. Dit ging in twee gevallen om aangiften van 
prostituees, in één geval om een anonieme brief waarin illegale tewerkstelling en 
uitbuiting aan de kaak werden gesteld en in één geval om een getuige die de politie 
tipte over de verdwijning van tientallen Nigeriaanse meisjes uit opvangcentra. Eén 
zaak ging spelen vanwege een opeenstapeling van incidenten waarbij personen 
zonder geldige identiteitspapieren in bestelbussen en vrachtwagens werden aan-
getroffen.  
In tegenstelling tot de voorstellen met betrekking tot andersoortige zaken, wordt in 
deze zaken maar weinig voortgeborduurd op, dan wel gebruik gemaakt van eerder 
verricht strafrechtelijk onderzoek. Slechts in één document wordt hierover informa-
tie opgenomen. Dit gegeven kan erop wijzen dat dit criminaliteitsterrein nog relatief 
nieuw is en dat subjecten die in het vizier zijn kennelijk niet bij de politie bekend 
zijn vanwege andersoortige criminaliteit. Hierop komen we later terug, wanneer we 
de subjecten in ogenschouw nemen. 
In twee gevallen heeft de politie ter voorbereiding van het preweegdocument of het 
projectvoorstel al actief informatie verzameld, waarbij zij verder is gegaan dan het 
raadplegen van (open) bronnen. Eén stuk is mede gebaseerd op verklaringen van 
vermoedelijke slachtoffers. In het andere geval is nader onderzoek gedaan naar 
websites waarop vrouwen worden aangeboden.  
 
Doelstelling van een onderzoek 
In zes van de elf stukken ontbreekt elke vermelding van een doelstelling. Dit gaat in 
alle gevallen om preweegdocumenten. In twee stukken is er sprake van een vage 
doelstelling. De formulering daarvan beperkt zich tot ‘het inzichtelijk maken van het 
csv’ en ‘door inzet van diverse BOB-middelen de aard en omvang van de criminele 
activiteiten en het csv vaststellen’. 
Drie projectvoorstellen kennen een doelstelling die bestaat uit meerdere punten. Op 
de eerste plaats staat het strafrechtelijk onderzoek naar de subjecten en hun aan-
houding. Dit is overigens niet het geval bij het programmavoorstel, dat zich primair 
richt op het opstellen van bestuurlijke rapportages en het opwerpen van drempels 
om mensenhandel tegen te gaan en pas in de tweede plaats op het opsporingsdoel. 
De andere punten behelzen het ontmantelen van de criminele organisatie, financieel 
onderzoek en het verzamelen en uitzetten van restinformatie. De doelstellingen rei-
ken verder dan alleen het strafrechtelijke traject en richten zich ook op het initiëren 
van begeleiding en hulpverlening van slachtoffers van prostitutiegerelateerde men-
senhandel en het opmaken van bestuurlijke adviezen. Dit laatste valt onder de 
paraplu van wat in politietermen ‘tegenhouden’ wordt genoemd: het voorkomen  
dat vrouwen in de netten van criminelen verstrikt raken die hen te werk stellen in 
de prostitutie. In het andere stuk, dat gaat over mensenhandel ten behoeve van 
tewerkstelling in een fabriek, wordt internationale samenwerking en het aanpakken 
van rechtspersonen mede beoogd.  
 
Het subject 
Anders dan in de documenten aangaande drugsonderzoeken, komen in deze voor-
stellen geen subjecten voor die al jaren bekend zijn bij de politie vanwege een uit-
gebreide criminele carrière. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat 
de subjecten relatieve nieuwkomers zijn die zich tot nog toe niet inlieten met crimi-
nele activiteiten, ook wel de zij-instromers genoemd. Een andere mogelijkheid is dat 
we te maken hebben met voornamelijk buitenlandse subjecten, die niet eerder in 
Nederland opereerden. Dit blijkt voor een deel het geval te zijn. De drie documen- 
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ten die de nationaliteit van de subjecten noemen, vermelden meer subjecten met 
een buitenlandse dan met een Nederlandse nationaliteit. Het betreft subjecten uit 
Hongarije, Roemenië, Estland en India en daarnaast ook Nederlandse subjecten.  
De meeste stukken maken geen melding van de nationaliteit van de subjecten. Een 
andere verklaring zou kunnen zijn dat de subjecten wel crimineel actief waren, maar 
dat dit niet werd opgemerkt door de politie. De CIE-positie op het gebied van men-
senhandel en mensensmokkel lijkt aanmerkelijk minder sterk te zijn op dit gebied, 
dan als het gaat om drugscriminaliteit. Uiteraard kan ook dit een gevolg zijn van  
het feit dat de subjecten van deze delicten tot nu toe niet crimineel actief waren op 
Nederlandse bodem, maar op basis van de aanwezige informatie in de bestudeerde 
stukken kunnen we op dit punt geen nadere helderheid bieden. 
 
Scenario’s en strategie 
Het naast elkaar bestaan van een strafrechtelijke doelstelling en een meer bestuur-
lijke doelstelling is niet wat in deze studie wordt verstaan onder opsporingsscena-
rio’s. Hieronder wordt begrepen dat er onderscheid kan zijn tussen verschillende 
breedtes van het opsporingsonderzoek, de kring van subjecten of de aard van de 
activiteiten waar het opsporingsonderzoek zich op richt. Bij de stukken over men-
senhandel en mensensmokkel is geen document aangetroffen waarin de optie wordt 
besproken om het opsporingsonderzoek te beperken tot alleen de hoofdverdachten 
of juist om het hele csv in het onderzoek te betrekken. In dit verband komt wel de 
term programmatische aanpak voor, waarbij er niet alleen samenwerking is tussen 
nationale en regionale onderzoeksteams, maar ook tussen de politie en andere in-
stanties zoals hulpverlening, uitkeringsinstanties, opvang asielzoekers en gemeen-
ten (zie over de programmatische aanpak van mensenhandel: Van Gestel 2009). 
Ten aanzien van één onderzoek wordt een opsporingsscenario uiteengezet zoals dat 
bij andere thema’s gebeurt. Er is sprake van een eerste laag waarbij gericht bewijs-
materiaal wordt verzameld en een tweede laag waarbij het csv inzichtelijk wordt 
gemaakt.  
In drie stukken is een opmerking aangetroffen over financieel rechercheren. Twee 
daarvan stukken noemen de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel 
en in het derde stuk wordt aangegeven dat het financieel rechercheren in een afzon-
derlijk plan uitwerking behoeft.  
  
Tactisch concept 
In drie stukken is aandacht voor het tactisch concept. In één geval is dit bijzonder 
summier: het inzetten van BOB-middelen in combinatie met veel observatie om de 
organisatie en de slachtoffers van mensenhandel in beeld te krijgen. Een tweede 
stuk noemt meer opsporingsmiddelen, zoals stelselmatige observatie, het plaatsen 
van peilbakens, afluisteren van telecommunicatie. Dat de tactiek nog zo weinig is 
uitgewerkt in de stukken, komt waarschijnlijk doordat we te maken hebben met 
overwegend preweegdocumenten, die uit hun aard summier zijn opgezet. Bekend  
is dat de bewijsgaring in onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel verre 
van eenvoudig is en een andere aanpak vergt dan bijvoorbeeld in drugsonderzoe-
ken. In de drie genoemde stukken worden de volgende algemene knelpunten ge-
noemd die een rol spelen bij een onderzoek naar mensenhandel: er is sprake van 
een absoluut doorlaatverbod, wat de politie kan dwingen tot handelen op een niet 
door hen gekozen moment; het prostitutiemilieu is gesloten; de aangiftebereidheid 
van slachtoffers is doorgaans niet hoog – vermoedelijk als gevolg van angst voor 
represailles – en ten slotte kan geweld van de criminele organisatie jegens de 
slachtoffers voortijdig ingrijpen nodig maken. Daarnaast is niet uit te sluiten dat  
de verdachten contrastrategieën toepassen. Samenwerking met het land van her-
komst van de slachtoffers kan complex zijn vanwege het ontbreken van een rechts-
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hulpverdrag (bijvoorbeeld Nigeria). CIE-informatie lijkt minder voorhanden te zijn 
dan bij andere criminaliteitsvormen en kan dus een minder grote rol spelen voor  
de bewijsvergaring. De afwezigheid van een CIE-positie wordt in twee stukken ge-
noemd als knelpunt, niet alleen ten aanzien van prostitutiegerelateerde mensenhan-
del, maar ook als het gaat om mensenhandel ten behoeve van het verrichten van 
andere arbeid. 
De aanpak van mensenhandel is breder gericht dan alleen het verzamelen van be-
wijs ten behoeve van een strafrechtelijk traject. Met de opgespoorde informatie 
probeert men het fenomeen breder aan te pakken, terwijl de ‘waarheidsvinding’  
in deze zaken al speciale uitdagingen met zich brengt. In drie stukken komt naar 
voren dat er naast het opsporingstraject aandacht is voor de opvang van slacht-
offers en voor het tegengaan van deze vorm van criminaliteit, het ‘tegenhouden’. 
Hierbij wordt het barrièremodel genoemd,20 waarbij belemmeringen worden op-
geworpen tegen potentiële daders van mensenhandel om hen het binnenkomen in 
ons land, de huisvesting en het regelen van een financiële positie moeilijk te maken. 
 
Planning  
Over de planning van de onderzoeken is weinig inhoudelijks te zeggen, aangezien 
slechts twee projectvoorstellen hierover iets vermelden. In beide gevallen verwach-
ten de opstellers van het stuk dat het onderzoek in zes tot zeven maanden kan wor-
den afgerond.  

3.6 Vuurwapencriminaliteit 

Volgens een onderzoek van De Vries (2008) zou de illegale vuurwapenhandel in 
relatie tot Nederland een kleinschalig karakter hebben en zou dit veelal een neven-
activiteit zijn naast bijvoorbeeld de smokkel van verdovende middelen. De focus van 
door haar bestudeerde opsporingsonderzoeken lag doorgaans ook niet op de illegale 
vuurwapenhandel. Een factor die de aanpak zou compliceren is het internationale 
karakter van de handel. 
Dit beeld stemt overeen met de door ons bestudeerde weegdocumenten bij het 
Landelijk Parket. Slechts 3 van de 89 door ons bestudeerde documenten hebben  
(in hoofdzaak) betrekking op een voorstel voor een onderzoek naar wapenhandel. 
Het betreft hier twee summiere preweegdocumenten en een kort projectvoorstel.21 
Daarnaast wordt in zes documenten wapenhandel meer in de marge van andere 
misdrijven als drugssmokkel of afpersingen genoemd en vormt wapenhandel niet  
de enige of de hoofdreden voor het opstellen van het weegdocument. In drie zaken 
gaat het om een combinatie met drugshandel, in twee zaken is er een combinatie 
met afpersing en in een zaak met fraude en witwassen. Voor zover van belang, 
gaan we hieronder nog nader in op de wapenhandel bij de bespreking van deze 
gemengde categorie onderzoeken.  
 
Van de drie documenten die rechtstreeks betrekking hadden op wapenhandel vormt 
tweemaal CIE-informatie de aanleiding voor het opstellen van het document. Een-

                                               
 
 
 
20 Zie hierover Van Gestel (2009). 
21 Naar aanleiding van de inschatting uit het Nationaal Dreigingsbeeld (2008) dat de smokkel van vuurwapens en 

explosieven niet langer als een bedreiging voor de rechtsstaat kan worden gezien, is deze criminaliteitsvorm 

afgevoerd van de lijst de speerpunten voor de periode 2008-2012. 
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maal gaat het hierbij om informatie over wapenhandel vanuit Oost-Europa en een-
maal betreft het handel in en bezit van een partij vuurwapens, waarbij mogelijk nog 
sprake was van afpersing ten behoeve van een terroristische beweging. In het derde 
document leveren tapgesprekken uit een stopgezet onderzoek naar verdovende 
middelen een vermoeden van wapenhandel met (eveneens) Oost-Europa op. In de 
drie hier genoemde weegdocumenten worden telkens slechts enkele (een tot twee) 
subjecten genoemd. In twee gevallen hadden deze subjecten antecedenten op het 
gebied van wapens of van de Opiumwet en kwamen zij voor bij meldingen van on-
gebruikelijke transacties. In één geval was tegen een van de subjecten door een 
regionale rechercheafdeling al eerder een onderzoek uitgevoerd naar wapenhandel. 
Om redenen van capaciteit en taakstelling was dit onderzoek echter stopgezet. In 
het document dat voortvloeit uit het gestopte drugsonderzoek kon gebruik worden 
gemaakt van hierin reeds vergaarde actuele informatie over het subject. Hierbij 
bleek ook van een Belgisch opsporingsonderzoek waaruit eerdere contacten naar 
voren kwamen van het subject met andere bij vuurwapenhandel betrokken per-
sonen. 
Alleen in het projectvoorstel wordt kort stil gestaan bij de doelstelling en uitvoering 
van het onderzoek. Het doel is bewijs verzamelen over wapenhandel en over afper-
sing met mogelijk een terroristisch oogmerk en het zicht krijgen op de locatie van 
de wapens. In het document wordt voorgesteld om het onderzoek in eerste instantie 
te richten op de vaststelling van de commune delicten. Daartoe moet het netwerk in 
kaart worden gebracht met behulp van telefoontap en observatie, inclusief bakens in 
voertuigen. De geschatte tijdsduur van het onderzoek is acht maanden, met na drie 
maanden een evaluatie van het onderzoek. Als mogelijk probleem voor het onder-
zoek wordt de beperkte capaciteit van het observatieteam genoemd. 

3.7 Financiële criminaliteit 

Vijf zaken (zes documenten) gaan specifiek over financiële criminaliteit. Voor een 
zaak geldt dat zowel het preweegdocument als het projectvoorstel is bestudeerd. In 
totaal ging het om drie preweegdocumenten en drie projectvoorstellen. Zoals we 
eerder hebben kunnen zien, is financiële criminaliteit ook een onderwerp in een 
aantal documenten over bijvoorbeeld drugshandel. Veelal gaat het dan om het 
witwassen van de illegale opbrengsten. We bespreken in deze paragraaf ook een 
projectvoorstel waar de verhouding precies andersom ligt. Hoewel het projectvoor-
stel mede een mogelijk onderzoek naar cocaïnehandel in zich draagt, ligt het hoofd-
doel bij het oprollen van een organisatie die opbrengsten uit verdovende middelen-
handel witwast. We bespreken deze zaak aan het eind van deze paragraaf. 
In vergelijking met de documenten voor andere besproken delicten zijn de preweeg-
documenten en projectvoorstellen met betrekking tot financiële criminaliteit veel 
beperkter van opzet. Veelal bevatten de documenten niet veel meer informatie dan 
de aanleiding/startinformatie voor het voorgenomen onderzoek en de informatie-
bronnen waaruit is geput. 
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Startinformatie 
In drie gevallen bestond de startinformatie uit MOT-meldingen en informatie van 
BLOM.22 Eenmaal betrof het een periode van vier jaar, waarover ongeveer twin- 
tig verdachte transacties waren gemeld voor een totaal bedrag van tegen de 
€ 400.000. Betrokken landen waren Spanje en landen in het voormalige Oostblok. 
Twee personen kwamen hierbij naar voren naast een aantal incidentele ontvangers 
van geld. De gegevens zijn aangevuld met onder andere informatie uit het bevol-
kingsregister en van de belastingdienst. In een andere zaak ging het om slechts een 
beperkt aantal verdachte transacties waarvan er twee in verband leken te staan met 
ABC-constructies: de aanschaf van onroerend goed dat dezelfde dag nog tegen veel 
hogere bedragen weer werd verkocht. Het zou daarbij gaan om een familie waarvan 
geen legale inkomsten bekend waren. De informatie is verder aangevuld met gege-
vens van de belastingdienst en het kadaster. Tot slot is er een melding van een 
vijftigtal verdachte transacties ter waarde van zo’n € 150.000. De stortingen ver-
liepen via een grenswisselkantoor zonder dat hiervoor een legale economische reden 
leek te bestaan, terwijl frequentie en hoogte van de stortingen eveneens vragen 
opriepen. Het subject was eerder veroordeeld voor witwassen. 
Eenmaal diende informatie van Meld Misdaad Anoniem als startinformatie voor een 
preweegdocument. Over het subject bestond ook oude CIE-informatie. Het ging om 
het wegsluizen van grote geldbedragen via en naar belastingparadijzen en inves-
teringen in onroerend goed. Dit leidde tot een uitgebreider projectvoorstel met 
aanvullende rapportage van de CIE en uit diverse andere politie- en openbare bron-
nen. 
Tot slot vormde eenmaal een rechtshulpverzoek de aanleiding voor het weeg-
document. Dit buitenlandse rechtshulpverzoek had betrekking op verduistering  
en witwassen met benadeling van een buitenlandse bank tot gevolg. Doel van het 
voorgestelde opsporingsonderzoek was het in kaart brengen van de structuur van 
betrokken ondernemingen en geldstromen. 
 
Het subject  
Slechts in twee van hiervoor besproken zaken wordt eraan gerefereerd dat het 
subject eerder bekend was bij politie of justitie: een subject had een eerdere ver-
oordeling voor witwassen en een persoon was bekend bij de CIE. Dit brengt mee  
dat de documenten beperkter zijn van inhoud, nu uitgebreide opsporingsinformatie 
uit eerdere onderzoeken ontbreekt. We zien verder dat het telkens gaat om een of 
enkele subjecten. Eenmaal is sprake van een familie. 
 
Scenario’s en strategie 
In vier weegdocumenten gaat men summier in op de uitvoering van het onderzoek. 
De geschatte duur van een onderzoek wordt in drie gevallen betrekkelijk kort 
geschat: tussen de drie en zes maanden en eenmaal op een jaar of meer. 
Daar waar subjecten verdacht worden van het wegsluizen van geld, wordt opge-
merkt dat het zicht op een gronddelict vooralsnog ontbreekt, hoewel CIE-informatie 
rept over een link met verdovende middelen. Er is sprake van een complexe bedrij-

                                               
 
 
 
22 BLOM was het Bureau ter Ondersteuning van de Landelijk officier van justitie inzake de Wet melding ongebrui-

kelijke transacties. Per 1 januari 2006 is BLOM samen met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties opgegaan  

in de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Per 1 augustus 2008 is de Wet Melding Ongebruikelijke 

Transacties, samen met de Wet identificatie bij dienstverlening opgegaan in de Wet ter voorkoming van witwas-

sen en de financiering van terrorisme (WWFT). 
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venstructuur waardoor informatie-uitwisseling (met het buitenland) lastig zou zijn 
en internationale rechtshulp geboden is. Men zou moeten samenwerken met de 
FIOD/ECD. Dat er geen zicht is op een gronddelict vormt bij twee andere documen-
ten de aanleiding om vraagtekens te zetten bij de zinvolheid van een onderzoek.23 
 
Tactisch concept 
De inzet van tactische opsporingsmethoden komt in drie documenten aan de orde. 
Eenmaal betreft het observatie en het afluisteren van telefoons, waarbij de kant-
tekening wordt gemaakt dat de complexe bedrijvenstructuur dit compliceert. Bij het 
buitenlandse rechtshulpverzoek gaat het om uitlevering van bankgegevens, dossiers 
van notarissen en advocaten en het horen van getuigen. Bij de meldingen via wit-
waskantoren gaat het om taps, observatie, doorzoeking en financieel onderzoek 
naar de geldleveranciers/ontvangers, en (optioneel) hun aanhouding. 
Voorts is er nog een weegdocument dat gaat over witwassen, waarin tevens een 
drugscomponent aanwezig is. Dit betreft een Colombiaanse familieorganisatie die 
gedurende enkele jaren aanzienlijke hoeveelheden drugsgeld vanuit Nederland naar 
Colombia zou hebben verplaatst. Vermoedelijk was er ook sprake van handel in 
verdovende middelen. Het doel van het voorgestelde onderzoek zou zijn: confiscatie 
van vermogensbestanddelen in Nederland en Colombia, vervolging van verdachten 
en het opmaken van een fenomeenrapportage. In het document wordt aangegeven 
dat samenwerking met Colombia daarbij noodzakelijk is. Ook wordt aangegeven dat 
het bewijs van de gronddelicten via onderling afgeschermde deelonderzoeken zou 
moeten worden verzameld, in samenwerking met de KMAR, FIOD/ECD, regiopolitie 
en SIOD. Er wordt in het document gesproken over zes subjecten. In het document 
wordt ingegaan op knelpunten die in dit onderzoek zouden kunnen spelen. Deze 
zouden kunnen liggen in het gesloten familiekarakter van de organisatie, een lange 
uitvoeringstermijn van de noodzakelijke rechtshulpverzoeken en een minder goede 
informatiepositie. De totale duur van het onderzoek wordt geschat op twaalf maan-
den, maar gelet op genoemde knelpunten is uitloop mogelijk. In het document 
wordt aangegeven dat na zes maanden een evaluatie zou moeten plaatsvinden. 

3.8 Gemengde zaken 

Er zijn negen documenten (vier preweegdocumenten en vijf projectvoorstellen) die 
onderzoek voorstellen naar personen die verdacht worden van een combinatie van 
verschillende misdrijven zoals import en export van verschillende soorten drugs, 
fraude, afpersing, vuurwapencriminaliteit, liquidaties en geweldsmisdrijven. Het 
gaat hier overwegend om subjecten die al gedurende langere tijd in meerdere 
onderzoeken voorkomen en kennelijk hoog zijn gepositioneerd in de criminele 
netwerken. Dergelijke ‘oude bekenden’ zagen we ook al eerder in de paragraaf  
over synthetische drugs en cocaïne, maar met dit verschil dat de daar besproken 
subjecten zich hoofdzakelijk toelegden op één type criminaliteit. Omdat het in de 
onderhavige paragraaf gaat over subjecten die zich met meerdere soorten ernstige 
(gewelds)criminaliteit zouden bezighouden zijn de documenten relatief uitgebreid en 

                                               
 
 
 
23  Overigens is voor de vervolging en het bewijs van witwasdelicten niet perse vereist dat wordt vastgesteld welk 

misdrijf het gronddelict vormt; dat wil zeggen, wat de criminele herkomst is van de wit te wassen gelden en 

goederen (zie hierover ook Verrest, 2006).  
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bovendien specifieker dan andere documenten wat betreft de uitvoering van het 
voorgestelde onderzoek.  
 
Startinformatie en informatie uit andere onderzoeken  
Op één geval na, waarin een rechtshulpverzoek als startinformatie moet worden 
beschouwd, lag de aanleiding voor het opstellen van deze documenten in (uitge-
breide) informatie uit eerdere of nog lopende opsporingsonderzoeken. In een enkel 
geval kwam dit voort uit een meer concrete aanleiding, zoals de aangifte van een 
bewoner die wapens en drugs in zijn (eerder verhuurde) woning aantreft. In dit 
geval leidde deze informatie tot een tap op de voormalige huurder. Deze blijkt in 
een auto te rijden van iemand die eerder in een onderzoek naar verdovende midde-
len naar voren kwam. Dit levert weer diverse vertakkingen en raakvlakken op met 
andere subjecten en misdrijven zoals MOT-meldingen, een link naar een liquidatie, 
handel in XTC en vrouwenhandel. Omdat gaandeweg blijkt dat de kern van groep 
gedetineerd zit of elders al voorwerp van onderzoek is, wordt van het onderzoek 
afgezien.  
Voor een ander preweegdocument vormen verschillende meldingen van Meld Mis-
daad Anoniem de basis. Deze betreffen de productie van MDMA, uitvoer naar het 
buitenland (Zuid-Amerika) en handel in cocaïne. 
Voor de overige onderzoeken kan minder goed gesproken worden over één con- 
crete aanleiding, maar vormt de bundeling van informatie uit opsporingsonderzoe-
ken en CIE-informatie als geheel de reden om zich op de genoemde subjecten te 
richten.  
Zo zien we een beknopt preweegdocument met uit eerdere preweegdocumenten 
gebundelde informatie over een zestal (buitenlandse) subjecten die betrokken zou-
den zijn bij mogelijke liquidaties, XTC en criminele activiteiten in de horeca. Een 
ander preweegdocument bespreekt een subject dat ook al in twee eerdere – af-
gewezen – projectvoorstellen voorkwam. Het betreft iemand die zich bezig zou 
houden met XTC, cocaïne, prostitutie (met mogelijke een link naar mensenhandel) 
en witwassen. 
Een projectvoorstel heeft betrekking op een subject dat verdacht wordt van import 
en tussenhandel van XTC en heroïne en het investeren van crimineel vermogen in 
onroerend goed. Tevens wordt vermeld dat er een mogelijke link is naar twee liqui-
daties. Uit het projectvoorstel valt af te leiden dat bijna tien jaar van onderzoeken 
geen bewijs tegen het subject heeft opgeleverd. Er waren meerdere onderzoeken 
gestart en telkens na een relatief korte onderzoekstijd weer beëindigd. 
Weer een ander preweegdocument gaat over betrokkenheid bij XTC – zo blijkt uit 
meerdere opsporingsonderzoeken waar het document aan refereert – en mishan-
deling en afpersing. CIE-informatie spreekt van betrokkenheid bij handel in cocaïne 
en XTC gedurende een periode van 10 tot 12 jaar. 
Een crimineel samenwerkingsverband – dat naar vermoed reeds 10 jaar actief zou 
zijn – wordt verdacht van betrokkenheid bij import van heroïne en investeringen in 
onroerend goed. Daarnaast zijn er verbanden met schietincidenten en wordt ook 
wapenhandel genoemd.  
Tot slot is er een projectvoorstel waarin een overzicht wordt gegeven van een 
achttal opsporingsonderzoeken die in een periode van acht jaar hebben gelopen  
en waarin het hoofdsubject of diens familieleden telkens meer of minder betrokken 
zouden zijn geweest. Het gaat hier om onderzoeken naar delicten als handel in co-
caïne, heroïne, wapens, witwassen en geweld.  
 
Doelstelling van het onderzoek 
In zeven documenten is een doelstelling geformuleerd, slechts bij twee (preweeg-
documenten) is dat niet het geval. Buiten de gebruikelijke doelen als aanhouding  
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en vervolging van verdachten – die ook als ze niet expliciet worden genoemd een 
uiteindelijk doel zullen zijn van het voornemen een opsporingsonderzoek op bepaal-
de subjecten te richten – wordt in vier gevallen ontneming genoemd en/of het in 
kaart brengen van financiële trajecten, onroerend goed en inkomsten. Voor het 
overige zijn de doelstellingen weinig specifiek en zijn deze nauw verbonden met, of 
lijken deze (slechts) te volgen uit, de aard van de misdrijven waarvan de subjecten 
worden verdacht. Genoemd wordt het aantonen van productie en aanvoer van 
verdovende middelen, het oprollen van een drugslijn, het onderscheppen van een 
transport cocaïne en de inbeslagneming van wapens. 
Dat het in de hier aan de orde zijnde documenten gaat om subjecten die al langer  
in de belangstelling staan van politie en justitie komt ook naar voren in de doelstel-
lingen waarin is opgenomen: ‘veroordeling tot een lange gevangenisstraf’, ‘zo veel 
mogelijk schade toebrengen aan het crimineel samenwerkingsverband’ en ‘vervol-
ging van een criminele familie’. Ook zonder dat het expliciet wordt genoemd, valt  
uit de verdere inhoud van de weegdocumenten op te maken dat de doelstelling 
ambitieus is, namelijk om (eindelijk) een bepaald subject aan te pakken, waar eer-
dere inspanningen tevergeefs zijn gebleken. 
  
Subjecten 
In vergelijking met de hiervoor besproken criminaliteitsgebieden valt op dat in de 
onderhavige documenten meer subjecten worden genoemd. In een viertal gevallen 
betreft dit tussen de zes en twaalf subjecten. Tweemaal wordt gesproken van drie  
of vier kernleden en slechts in een document gaat het om twee subjecten. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat nu de focus bij deze voorgenomen onderzoe- 
ken ligt op samenwerkingsverbanden waarin verscheidene vormen van ernstige 
criminaliteit zouden worden gepleegd, het ook waarschijnlijk is dat daarbij meer 
subjecten betrokken zijn. Verder valt op dat in drie gevallen sprake zou zijn van 
criminele families of van familiebanden. Reeds hiervoor kwam aan de orde dat de 
(hoofd)subjecten uit de preweegdocumenten en projectvoorstellen allen eerder 
voorwerp van opsporingsonderzoek zijn geweest of ook al eerder strafrechtelijk zijn 
veroordeeld. Een aantal van hen wordt ingedeeld bij het hoogste segment van het 
criminele circuit. Enkele malen ook wordt er op gewezen dat eerdere onderzoeken 
tegen subjecten zonder resultaat gebleven zijn. Het een sluit het ander klaarblij-
kelijk niet uit, dat wil zeggen: de beoordeling dat iemand een belangrijke positie in 
het criminele circuit inneemt, zonder dat dit uit eerdere strafrechtelijke vervolging is 
gebleken. Onder meer wordt gesproken over een subject dat sinds de jaren tachtig 
miljoenen zou hebben verdiend. Niettemin was – buiten de aan hem toegeschreven 
gedane investeringen in onroerend goed in het buitenland – niet bekend waar dit 
geld was gebleven. De persoon in kwestie zou al jaren uit handen van de politie 
hebben kunnen blijven. Hiervoor zijn méér voorbeelden gegeven van voorgenomen 
onderzoeken naar subjecten die al langere tijd in de belangstelling staan, zonder dat 
dit tot (succesvolle) vervolging heeft geleid. 
 
Scenario en strategie 
Nagenoeg alle documenten gaan tamelijk uitgebreid in op hoe het onderzoek vorm 
kan krijgen, wat de faalfactoren zijn en wat aanknopingspunten en knelpunten 
kunnen zijn voor een opsporingsonderzoek. Hierbij wordt – veelal naast CIE-infor-
matie – de kennis benut die uit eerdere – soms vastgelopen – opsporingsonderzoe-
ken afkomstig is. Soms wordt expliciet als pluspunt genoemd dat uit oudere onder-
zoeken al informatie over de subjecten aanwezig is. Onder het kopje doelstelling 
noemden we al de aandacht voor een financieel opsporingstraject, en de geldstro-
men binnen een crimineel samenwerkingsverband. Deze voornemens vertalen zich 
in de bestudeerde documenten niet zichtbaar, in de zin dat daarin al wordt aange-
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geven hoe het financieel rechercheren vorm zal krijgen. Wel wordt ten aanzien van 
de samenstelling van een opsporingsteam aangegeven dat daarin financieel spe-
cialisten moeten worden opgenomen, of wordt gesproken over samenwerking met 
de FIOD/ECD. In een geval wordt genoemd dat een financiële paragraaf uitgewerkt 
moet worden in het plan van aanpak. 
Contrastrategieën vormen bij deze groep subjecten een risico waar uitgebreid reke-
ning mee wordt gehouden. Als het gaat om contrastrategieën waarmee subjecten de 
inzet van specifieke opsporingsstrategieën zullen proberen te frustreren, en over de 
wijze waarop hier rekening mee gehouden kan worden in het onderzoek, bespreken 
we dat hieronder onder het kopje tactisch concept. In enkele gevallen gaan de 
weegdocumenten ook in op contrastrategieën in meer algemene zin. Deze hadden in 
enkele gevallen betrekking op het gebruik van – en beïnvloeding door – de media, 
het lekken van informatie, en mogelijke bestaande corrumptieve contacten bij de 
politie.  
Omdat de aard van de criminaliteit waarvan de subjecten verdacht worden divers is, 
wordt in de documenten ook meer of minder expliciet naar voren gebracht welk type 
criminaliteit het beste als aangrijpingspunt kan dienen voor het onderzoek. Zijn dat 
de drugs, de financiële criminaliteit, geweldsdelicten of wapenhandel. Daarbij advi-
seert men soms ook te kiezen voor zowel een reactief als een proactief onderzoek. 
Het brede criminaliteitsterrein waarop de subjecten zich bewegen biedt zo meerdere 
aanknopingspunten voor opsporing, maar tegelijk zullen er ook beperkingen moeten 
worden aangebracht. Er is een keuzeprobleem, dat vraagt om een inschatting van 
wat de meeste kans op succes biedt. Bij een onderzoek wordt soms een meer-
sporenaanpak bepleit, met een focus op meerdere delicten, of parallelonderzoeken 
in het buitenland. In een ander geval wordt juist nadrukkelijk geadviseerd omwille 
van de looptijd van het opsporingsonderzoek de financiële component achterwege  
te laten of te focussen op specifieke delicten. Dit roept de vraag op in hoeverre ver-
schillende opsporingstrajecten – die elk een eigen tempo en dynamiek hebben – 
gecombineerd kunnen worden. 
 
Hieronder bespreken we wat uitgebreider een aantal scenario’s. 
In een preweegdocument waarin een rechtshulpverzoek als startinformatie diende, 
wordt benadrukt dat goede afspraken gemaakt moeten worden over de uitwisseling 
van informatie door middel van rechtshulpverzoeken. Daarbij wordt er nog op ge-
wezen dat voortdurende afstemming met buitenlandse partners noodzakelijk is om 
belangenverstrengeling te voorkomen. Omdat het overwegend gaat om voorgeno-
men onderzoeken met een sterk internationaal aspect, zien we dit als aandachts-
punt herhaaldelijk terugkomen. Zo wordt als uitgangspunt geformuleerd dat een 
onderzoek naar verdovende middelenhandel alleen kans van slagen heeft als fors 
wordt geïnvesteerd in de landen waar het subject actief is. Er wordt gesteld dat in 
deze landen ook parallelonderzoeken van de grond zouden moeten komen. Omdat 
het subject eveneens van betrokkenheid bij liquidaties en afpersingen en van wit-
wassen wordt verdacht, wordt voorgesteld tevens grondig financieel onderzoek 
doen, naast een onderzoek naar getuigen en slachtoffers van liquidaties en afper-
singen. Opmerkelijk is dat daarmee sprake is van een onderzoek dat zich aan de 
ene kant richt op het verleden (afpersingen en liquidaties) en om die reden moeilijk 
of niet geheim te houden valt, en aan de andere kant bestaat uit een onderzoek 
naar handel in drugs dat volledige geheimhouding vereist. Een projectplan over  
dit subject stelt dat na een inventarisatie van eerdere opsporingsonderzoeken een 
onderzoeksrichting bepaald kan worden. Factoren die het onderzoek kunnen be-
moeilijken zijn onder meer angst bij getuigen, contrastrategieën, capaciteit bij het 
observatieteam, de tijd die samenwerking met buitenlandse opsporingsdiensten zal 
vragen en de mate waarin over informatie van andere opsporingsteams kan worden 
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beschikt. Dit laatste is een punt van aandacht, namelijk dat er overlap van belangen 
in verschillende opsporingsonderzoeken kan ontstaan. Zo wordt ook elders opge-
merkt dat een subject ook al in ander lopend onderzoek voorkomt, hetgeen als een 
contra-indicatie beschouwd moest worden voor het opstarten van een onderzoek. 
 
Een projectvoorstel richt zich op een subject waarvan – zoals hiervoor al is aange-
haald – expliciet wordt gezegd dat meerdere onderzoeken tegen het subject niets 
hebben opgeleverd. Het ligt dan ook voor de hand dat het document uitgebreider 
ingaat op de (on)mogelijkheden van een nieuw onderzoek. Overwogen wordt dat 
wanneer de focus zou komen te liggen op het verdovende middelenonderzoek, dit 
een grote afhankelijkheid van een specifieke buitenlandse opsporingsinstantie met 
zich mee zou brengen. Eveneens wordt gewezen op het ontbreken van een rechts-
hulpverdrag met een ander land. Een – niet verder uitgewerkt alternatief – zou 
financieel onderzoek zijn. Opgemerkt wordt verder dat aandacht voor financiële 
facilitators van belang is omdat deze vaak nauwe contacten zouden onderhouden 
met de top van een criminele organisatie. Als het onderzoek zicht geeft op kleinere 
partijen drugs, dan zouden deze als deelprojecten afgesplitst moeten worden om 
het hoofdonderzoek niet in gevaar te laten komen. Zo zou volstaan moeten worden 
met inbeslagneming en eventueel aanhouden van mindere goden waarbij aanhou-
ding van de kernleden wordt uitgesteld tot een uit tactisch oogpunt gewenst later 
tijdstip. 
In een preweegdocument dat gaat over import van cocaïne en export van syntheti-
sche drugs wordt de vraag gesteld of een onderzoek puur gericht op de verdovende 
middelen handel met klassieke opsporingsmiddelen voldoende inzicht zal bieden in 
het crimineel samenwerkingsverband. De verdachten zouden rekening houden met 
aandacht van de politie en schermden hun activiteiten af. Een alternatief scenario 
geeft het stuk echter niet. Omdat er handel in verdovende middelen met Engeland 
plaats zou vinden wordt samenwerking met SOCA (Serious Organized Crime Agen-
cy) overwogen. In een ander onderzoek – waarin sprake zou zijn van banden met 
Engeland en Ierland – wordt samenwerking in het kader van een Joint Investigation 
Team voorgesteld. 
 
Tactisch concept 
In drie van de negen documenten wordt niet ingegaan op een tactisch concept (dit 
zijn alle preweegdocumenten). In de overige documenten richt de bespreking van 
de inzet van tactische middelen zich in hoofdzaak op die aspecten die een opspo-
ringsonderzoek kunnen bemoeilijken of juist kansen bieden. Veelal worden verwach-
te problemen gevat onder de (ruime) noemer van contrastrategieën.24 Vaak worden 
hiermee afschermingsstrategieën bedoeld, zoals het spreken in codetaal, het veel-
vuldig wisselen van telefoon en van woonplaats, en het niet ingeschreven staan in 
het bevolkingsregister. 
De telefoontap blijft een belangrijk opsporingsmiddel, maar met de mogelijkheden 
om de effectiviteit hiervan te frustreren wordt in veel documenten al op voorhand 
rekening gehouden. Zo wordt bijvoorbeeld in een projectvoorstel geadviseerd om 
zoveel mogelijk controle op communicatie en bewegingen van subjecten in het 
netwerk te houden en daartoe de tap ook in te zetten bij personen rondóm de 
verdachte.  

                                               
 
 
 
24  Daar worden ook afschermingsstrategieën mee aangeduid die feitelijk niet onder de in voetnoot 17 gegeven 

definitie van contrastrategieën vallen.  
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In een preweegdocument met een voorstel voor onderzoek naar opium-, witwas- en 
gewelddelicten, wordt de mate waarin ingebroken kan worden in de communicatie-
lijnen tussen de leden van het crimineel samenwerkingsverband als succesfactor 
genoemd. Omdat er op dat moment nog onvoldoende inzicht was in de mogelijk-
heden daartoe, werd gesuggereerd om daar eventueel zwaardere BOB-middelen 
voor in te zetten. In drie weegdocumenten wordt ‘opnemen vertrouwelijke commu-
nicatie’(OVC) voorgesteld omdat de subjecten blijkens eerdere ervaringen rekening 
houden met het feit dat hun telefoon wordt afgeluisterd en dat ze zich hier tegen 
wapenen. 
In een projectvoorstel wordt eveneens het feit onder de aandacht gebracht dat de 
verdachte groepering de communicatie heel goed afschermt. Op grond daarvan 
wordt voorgesteld een OVC in te zetten op een tot dan toe nog onbekend adres. Het 
zou in dit geval gaan om een zeer gedisciplineerde organisatie, waarbij het hoofd-
subject gewoonlijk zijn afspraken had in openbare gelegenheden. Ook een ander 
document noemt, naast de inzet van klassieke onderzoeksmethoden zoals de tele-
foontap en observatie, de toepassing van OVC en adviseert voorts om infiltratie of 
stelselmatige informatie-inwinning al in een vroeg stadium te overwegen.  
In een weegdocument gericht op handel in XTC en cocaïne wordt melding gemaakt 
van apparatuur tegen afluisteren, of om afluisteren te ontdekken. In enkele gevallen 
vormt informatie uit eerdere opsporingsonderzoeken over moeilijk te observeren 
subjecten aanleiding voor opmerkingen over de noodzaak om de observatie door 
een professioneel observatieteam te laten uitvoeren en over de inzet van peilba-
kens. Voorts wordt geadviseerd voldoende aandacht te vragen voor de noodzake-
lijke observatiecapaciteit. 
 
Planning van het onderzoek 
Bij vijf weegdocumenten is een geplande looptijd voor het opsporingsonderzoek 
genoemd van telkens rond een jaar. Soms wordt deze periode nog onderverdeeld  
in voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. In een enkel geval worden factoren ge-
noemd die van invloed zijn op de duur van het voorgenomen onderzoek, zoals 
samenwerking met buitenlandse autoriteiten en de inschatting van de gewoonlijk 
lange voorbereidingsduur van een transport cocaïne, waardoor voor langere tijd 
opsporingscapaciteit nodig zou zijn. 

3.9 Conclusie 

Uit het voorgaande overzicht van de verschillende apart besproken criminaliteits-
terreinen valt een aantal zaken op. Allereerst is gebleken dat het soort criminaliteit 
van invloed is op de inhoud en uitgebreidheid van de documenten. Synthetische 
drugs, cocaïne en de gemengde onderzoeken25 springen eruit waar het gaat om  
de hoeveelheid informatie die over de subjecten beschikbaar is. CIE- informatie en 
informatie uit eerdere opsporingsonderzoeken vormen hier de startinformatie, waar-
bij beide ongeveer een gelijk aandeel leveren waar het gaat om synthetische drugs 
en cocaïne. De startinformatie voor de gemengde onderzoeken bestaat hoofdzake-
lijk uit gegevens uit eerdere opsporingsonderzoeken. Daarnaast leveren eerdere 
onderzoeken ook informatie op over de en handelwijze van de subjecten en over 

                                               
 
 
 
25  De gemengde onderzoeken hadden voornamelijk betrekking op – in combinatie – handel in cocaïne, synthetische 

drugs, afpersing, wapens en financiële criminaliteit. 
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hun onderlinge relaties. Dit biedt aanknopingspunten voor de tactische en stra-
tegische opzet van een onderzoek. Bezien vanuit de gedachte van intelligence-
gestuurde opsporing lijkt dit type onderzoeken al bij voorbaat een ‘voorsprong’ te 
hebben op onderzoeken die minder door informatie over de verdachten kunnen 
worden gestuurd. 
Het is niet toevallig dat juist deze drie gebieden er uit springen nu deze al sinds 
lange tijd overeenkomen met belangrijke aandachtsgebieden van de Nationale 
Recherche. Voor het onderwerp synthetische drugs geldt nog eens dat er ook veel 
aanknopingspunten voor onderzoek zijn doordát de productie hoofdzakelijk hier in 
Nederland plaatsvindt. Daarnaast komen ook de aanvoerlijnen van grondstoffen, de 
lokale verkoop en de uitvoer in Nederland samen. Dit in tegenstelling tot andere 
transnationale criminaliteitsvormen zoals cocaïnehandel en mensensmokkel. Dit 
weerspiegelt zich niet alleen in de inhoud van projectvoorstellen, maar ook in de 
aantallen onderzoeken gericht op precursoren, productielocaties en uitvoer naar het 
buitenland  
Voor de productie, lokale handel en uitvoer van ‘nederwiet’ geldt in feite hetzelfde, 
behoudens het ontbreken van een invoercomponent. Het biedt evenzoveel aan-
knopingspunten voor het doen van onderzoek, zij het dat in de bestudeerde docu-
menten hasjhandel nauwelijks aan bod kwam. 
Op de gebieden financiële criminaliteit, mensensmokkel en mensenhandel, vuur-
wapens en heroïne, zijn de documenten gewoonlijk veel beperkter van opzet. Vaker 
vormt een rechtshulpverzoek, of buitenlandse opsporingsinformatie, de aanleiding 
voor het opstellen van een document (vooral bij mensensmokkel en -handel en 
heroïne), terwijl ook overigens over de subjecten aanzienlijk minder, of geen, CIE-
informatie of informatie uit Nederlands opsporingsonderzoek voorhanden is. Hier-
mee gepaard gaat een meer beperkte behandeling van onderwerpen als strategie  
en de inzet van tactische middelen. 
 
Voor alle onderwerpen geldt in grote lijnen dat de geformuleerde doelstellingen,  
als die al zijn opgenomen, weinig onderscheidend zijn. De doelstelling geeft maar 
weinig richting aan het onderzoek en is in algemene termen verwoord. Kortweg 
komt het neer op het aanpakken en stoppen van de verboden gedragingen en het 
aanhouden van de verdachten. Op zich is dit ook begrijpelijk nu dit gewoonlijk de 
doelstelling is van een opsporingsonderzoek. Een beperking en focus van het voor-
genomen onderzoek volgen eerder uit de keuze voor de subjecten en, indien op-
genomen, uit de strategische aanpak. 
Over het algemeen, maar niet altijd, wordt in de documenten aandacht besteed aan 
de opsporingsmethoden die kunnen worden ingezet. 
Een gebruikelijke trits bestaat uit het tappen, het opvragen van historische telecom-
gegevens (printgegevens) en observatie. In die situaties waarin, vaak op basis van 
eerdere ervaringen met de subjecten, verwacht wordt dat met deze methoden wei-
nig valt uit te richten, wordt wel voorgesteld zwaardere bevoegdheden in te zetten 
zoals OVC, of under cover bevoegdheden zoals stelselmatige informatie-inwinning of 
pseudo-koop. Met name waar het om under cover methoden gaat, maar dit geldt 
ook voor OVC, is vaak geruime tijd nodig om te bezien of en hoe een en ander kan 
worden uitgevoerd (Beijer et.al., 2004, Kruisbergen & De Jong, 2010).26 Tegelijk 

                                               
 
 
 
26  Voor het opnemen van vertrouwelijke communicatie is daarnaast nog een machtiging van een rechter-commis-

saris vereist, en in geval van toepassing van OVC in een woning de toestemming van de Centrale 

Toetsingscommissie. 
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kan worden vastgesteld dat deze opties weliswaar worden genoemd en worden 
geadviseerd, maar niet in een meer dwingende vorm in de zin dat ze min of meer 
als noodzakelijk voor het welslagen van een opsporingsonderzoek worden gepresen-
teerd. 
In veel beperktere mate wordt financieel rechercheren in de documenten genoemd 
als methode van onderzoek.27 Daarbij komt dat de reden waarom dit van belang zou 
kunnen zijn nauwelijks wordt geëxpliciteerd, evenmin als de wijze waarop het 
financiële traject uitgevoerd zou moeten worden.  
Dit sluit aan bij een observatie uit het ‘Overall-beeld aandachtsgebieden’ (KLPD, 
2010), waarin wordt gesteld dat, in tegenstelling tot andere typen verdachten, de 
rol van de financier in een opsporingsonderzoek vaak moeilijk te achterhalen is. Dit 
zou het gevolg kunnen zijn van de keuzes die gemaakt worden in opsporingspro-
jecten, die zich vooral richten op het in beeld krijgen van goederenstromen en niet 
van geldstromen. Omdat de geldstromen vaak buiten beeld blijven, bestaat het 
gevaar dat ook een deel van de organisatie buiten beeld blijft.  
 
Al met al wordt in de bestudeerde preweegdocumenten en projectvoorstellen wel 
aangegeven waaróm bepaalde subjecten of criminele activiteiten in aanmerking 
komen voor een onderzoek (het wie en wat), maar de wijze waarop (hoe) het 
onderzoek moet worden uitgevoerd komt minder uitgesproken aan bod. Weliswaar 
wordt met name bij de ‘zwaargewichten’ meer ingegaan op faal- en succesfactoren, 
zoals die uit eerdere onderzoeken al naar voren kwamen, maar de vraag waarom 
een hernieuwd onderzoek nu kans op succes zou bieden krijgt weinig aandacht. Dit 
klemt meer naarmate men afhankelijker is van onderzoeksbevoegdheden waarvan 
op voorhand nog niet duidelijk kan zijn of ze zinvol kunnen worden toegepast. Het is 
echter de vraag of in deze fase meer zekerheid te bieden is. Het proces van intelli-
gence-gestuurde opsporing maakt inzichtelijk genoeg waaróm bepaalde subjecten 
de aandacht van politie en justitie verdienen, maar de vraag hóe deze succesvol 
aangepakt kunnen worden, is moeilijker te beantwoorden. We hebben in het voor-
gaande kunnen zien dat het regelmatig voorkomt dat verdachten gedurende langere 
tijd in de belangstelling van politie en justitie staan, zonder dat dit tot een succes-
volle vervolging heeft geleid. Aan intelligence over deze subjecten ontbreekt het 
over het algemeen niet. Veeleer is het een probleem om tegen dit type verdachten 
voldoende belastend materiaal te verzamelen. In het volgende hoofdstuk komen we 
hier op terug aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken die uit de hiervoor be-
handelde documenten zijn voortgekomen. 
 

                                               
 
 
 
27  Door diverse onderzoekers is erop gewezen dat vanuit een financiële invalshoek een belangrijke bijdrage kan 

worden geleverd aan de primaire bewijsvoering van gepleegde delicten. Het traditionele en financiële recherche-

onderzoek kunnen heel goed naast elkaar staan en elkaar over en weer ondersteunen. Zo kan vanuit het 

financiële onderzoek een goed zicht verkregen worden op aspecten als organisatievorm, omgvang van de 

organisatie, wijze van functioneren, wijze van communiceren etc. (Zie bijvoorbeeld Schaap, 1993, Van Duijne, 

1996; Scherling & Nelen, 1997, Kabki & Lankveld, 2011) 
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4 Van preweegdocument tot tactisch onderzoek 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we stil gestaan bij de inhoud van preweeg-
documenten en projectvoorstellen die de basis vormen voor de beslissing om een 
opsporingsonderzoek te starten. In dit hoofdstuk gaan we in op wat hiermee verder 
is gebeurd. We zullen laten zien dat een aantal voorgenomen onderzoeken, ondanks 
dat daarover positief is beslist door de stuurgroep, om verschillende redenen toch 
niet tot een opsporingsonderzoek hebben geleid. Daarnaast bespreken we enkele 
onderzoeken die in vervolg op de eerder genomen beslissing van de stuurgroep wel 
zijn gestart, maar die niet tot een succesvolle afronding hebben geleid.  
Zoals in de inleiding van dit rapport al werd aangegeven, hebben we ons vooral ge-
baseerd op gegevens uit het informatiesysteem van het landelijk parket om de gang 
van de goedgekeurde opsporingsonderzoeken te kunnen volgen. Voor de analyses 
van de niet-succesvol afgeronde onderzoeken hebben we ons vooral gebaseerd op 
informatie die zaaksofficieren ons hierover tijdens interviews over deze zaken heb-
ben verschaft.  

4.1 De gang van zaken 

Van de bestudeerde voorstellen bestond de helft (37) van de 76 uit preweegdocu-
menten en de andere helft uit projectvoorstellen, soms ook wel projectplan ge-
noemd.28 Gewoonlijk gaat een preweegdocument vooraf aan een projectvoorstel of 
projectplan, hetgeen betekent dat in dat geval dezelfde subjecten in het document 
een rol spelen. In de door ons bestudeerde documenten was dit vijf maal het geval. 
We bestudeerden dus 71 afzonderlijke onderzoeksvoorstellen. 
Met behulp van een medewerker van het Landelijk Parket is – ondermeer aan de 
hand van het informatiesysteem van het Landelijk Parket (Zicht op Zaken) – 
nagegaan welke preweegdocumenten en projectvoorstellen het stadium van een 
tactisch onderzoek hebben bereikt. Daarvoor is de lijst met namen van de door ons 
beschreven documenten ter vergelijking overlegd. Deze vergelijking liet zien dat 40 
van de bestudeerde onderzoeksvoorstellen door de weegprocedure heen waren 
gekomen en tot een opsporingsonderzoek hebben geleid. Aan de hand van de ‘Zicht 
op Zaken’ lijst  
is vervolgens nagegaan in welke fase deze 40 onderzoeken zich bevonden: tactisch 
(in onderzoek), vervolging, onder de rechter, afgedaan (inclusief strafrechtelijke 
afdoening).  
Het is van belang op te merken dat andere onderzoeken die door de Nationale Re-
cherche zijn uitgevoerd en op deze ‘Zicht op Zaken lijst’ staan, niet in dit onderzoek 
zijn betrokken. Het hierna gepresenteerde overzicht geeft dus geen totaalbeeld van 
de onderzoeken die door de Nationale Recherche worden uitgevoerd, maar beperkt 
zich tot het traject dat de door ons geselecteerde onderzoeksvoorstellen hebben 
doorlopen. 
Uit de lijst blijkt dat van de 40 zaken er 28 als afgedaan geboekt stonden. Van de 
overige twaalf zaken was een zaak in hoger beroep, drie stonden nog vermeld als 

                                               
 
 
 
28  Terrorisme-onderzoeken zijn in deze telling buiten beschouwing gelaten 



60 | Cahier 2011-11 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

projectvoorbereiding,29 twee als tactisch, en zes zaken waren in de fase van ver-
volging.  
Een onderverdeling naar delictsoorten waar de onderzoeken betrekking op hadden 
laat zien dat iets minder dan de helft (17) van de onderzoeken gericht was op syn-
thetische drugs. Zeven onderzoeken hadden cocaïnehandel tot onderwerp en twee 
handel in heroïne. Zes onderzoeken hadden een gemengd karakter, vier waren ge-
richt op financiële criminaliteit, twee op mensenhandel en/of smokkel en een betrof 
een onderzoek naar liquidaties. 
Na een inhoudelijke bespreking en check van de informatie over deze onderzoe- 
ken bleek dat van afgedane zaken er 23 niet tot een vervolging hadden geleid,  
maar om verschillende redenen waren stopgezet. Hieronder komen we daar nog  
op terug. 
Van de 40 onderzoeken die zijn opgenomen in de ‘zicht op zaken-lijst’ is in negen 
zaken vervolging ingesteld. Zeven van de negen zaken waren ten tijde van ons 
onderzoek inmiddels (gedeeltelijk) strafrechtelijk afgedaan; zes zaken zaten (deels) 
nog in de vervolgingsfase.30,31 Verdeeld naar delictsoorten gaat het vier keer om een 
onderzoek naar synthetische drugs, tweemaal om een onderzoek naar cocaïne, 
eenmaal naar heroïne, eenmaal om een onderzoek naar liquidaties en eenmaal be-
treft het een onderzoek naar financiële criminaliteit. 
Zoals gezegd, waren er 23 zaken die als afgedaan te boek stonden, terwijl de zaken 
niet tot een vervolging, een sepot of berechting hadden geleid. Wel bleek er in het 
merendeel van deze zaken sprake geweest te zijn van een tactische onderzoeksfase. 
Aan de hand van verdere informatie uit ‘zicht op zaken lijst’ en op grond van inter-
views met drie officieren van justitie en een beleidsmedewerker is verder onder-
zocht wat hier de reden voor is geweest. Het blijkt dat hiervoor verschillende oor-
zaken aan te geven zijn, die soms ook naast elkaar kunnen bestaan.  
Bij aanvang van een onderzoek kan al vrij snel het inzicht ontstaan dat de start-
informatie niet hard gemaakt kan worden, of dat een onderzoek bij nader inzien 
toch van onvoldoende gewicht is. Het komt voor dat dit inzicht ontstaat als er al 
enig tactisch onderzoek is verricht, zoals de toepassing van lichte BOB-middelen. 
Ook kunnen onderzoeken vanwege capaciteitsproblemen (tijdelijk) worden stop-
gezet en komt het voor dat een onderzoek door capaciteitsgebrek bij de beoogde 
uitvoerende unit toch niet kan worden opgepakt. Het komt echter ook voor dat het 
onderzoek wel is voortgezet, maar dat dit niet goed terug te vinden is in het regis-
tratiesysteem. Dit is bijvoorbeeld het geval als blijkt dat een subject beter past in 
een ander (reeds lopend) onderzoek, waarin het dan als verdachte wordt meege-
nomen. Ook komt het voor dat een subject in een ander onderzoek wordt aange-
houden. Verder zagen we een voorbeeld van een zaak waarin een verdachte in het 
kader van een onderzoek gebaseerd op een rechtshulpverzoek, in het buitenland 
werd aangehouden en daar ook is berecht. Anders dan op het eerste gezicht lijkt, 
blijkt er dus niet in alle gevallen sprake te zijn van een onderzoek dat niet tot resul-
taten heeft geleid. 

                                               
 
 
 
29  Een onderzoek kan tijdelijk weer in de fase van projectvoorbereiding komen, als informatie nog verder veredeld 

moet worden.  
30  Voor een deel van deze zaken gold dat ze deels in de vervolgingsfase zaten en deels al strafrechtelijk waren 

afgedaan. In de ‘zicht op zaken-lijst’ stonden deze zaken nog in de vervolgingsfase. Voor deze zaken geldt dat 

ten tijde van ons onderzoek nog niet elke verdachte uit het onderzoek was berecht. 
31  Onder de berechte zaken is ook de zaak meegenomen die nog in hoger beroep was.  
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Tot slot is er een categorie onderzoeken waarin wel langere tijd is gerechercheerd 
zonder dat men tot aanhouding is overgegaan omdat het onderzoek onvoldoende 
belastende informatie opleverde, of waarin de zaak later wordt geseponeerd. In de 
volgende paragraaf bespreken we daarvan een aantal voorbeelden. 

4.2 De opsporingsonderzoeken 

In deze paragraaf worden enkele opsporingsonderzoeken besproken waarin niet, of 
in veel mindere mate dan werd verwacht, voldaan kon worden aan de doelstellingen 
die in de weegdocumenten waren geformuleerd, en waarin de aannamen over de 
handel en wandel van verdachten niet konden worden hard gemaakt. Er is daarbij 
sprake van verschillende gradaties, uiteenlopend van zaken waarin überhaupt geen 
verdachten aangehouden en vervolgd konden worden, tot zaken waarin verdachten 
veel minder belangrijk bleken, of waarbij het onderzoek uiteindelijk op andere ver-
dachten werd gericht. 
 
Witwassen 
Een eerste zaak heeft betrekking op financiële criminaliteit. Een witwasonderzoek 
naar geldtransporten van Nederland naar een land in Latijns-Amerika was opgezet 
in de vorm van een hoofdonderzoek met daaronder een aantal deelonderzoeken. De 
deelonderzoeken naar andere verdachten dienden mede om bewijs te verzamelen 
voor de verdachte in het hoofdonderzoek. In het Latijns-Amerikaanse land, waar de 
hoofdverdachte ook veelvuldig verbleef, zou een parallel onderzoek worden gestart. 
In de deelonderzoeken zijn ruim dertig verdachten voor witwassen en het koerieren 
van geld vervolgd en zijn gevangenisstraffen en ontnemingen uitgesproken. Tegen 
de hoofdverdachte, die als facilitator zou optreden kon echter onvoldoende bewijs 
worden verzameld. Daar lagen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Tap en 
OVC in de woning van de verdachte leverden onvoldoende informatie op, ook door-
dat afspraken die de verdachte met anderen maakte elders plaats vonden. Verder 
bestond de indruk dat men communicatielijnen gebruikte waar het opsporingsteam 
geen weet van had, waardoor informatie werd gemist. Door het opdrogen van de 
informatiestroom, ook van de zijde van de CIE werd het steeds moeilijker om de 
taps bij de rechter-commissaris verlengd te krijgen.  
Contacten vonden plaats in een gesloten wereld waarbij observatie moeilijk was. De 
aanhouding van verdachten uit deelonderzoeken – waaraan de verdachte leiding zou 
geven – leidde er, anders dan gehoopt en beoogd, niet toe dat hier bijvoorbeeld 
over de telefoon over werd gesproken, hetgeen dan belastende informatie zou op-
leveren.  
Wel werd door de aanhoudingen bij enkele koeriers het telefoonnummer van ver-
dachten aangetroffen, en werden enkele verklaringen tegen de hoofdverdachte 
afgelegd. Deze luidden dat deze verdachte mensen als geldkoerier op pad had ge-
stuurd. ‘Maar ja, wat doe je dan, ga je voor een strafzaak die uitloopt op een paar 
uur taakstraffen?’ aldus de respondent. 
Gedurende het onderzoek trok de hoofdverdachte zich – mogelijk gewaarschuwd 
door de aanhoudingen van verdachten uit de deelonderzoeken – meer terug in het 
buitenland, waardoor het nog moeilijker werd zicht te houden op zijn doen en laten. 
Deze terugtrekkende beweging stond haaks op de verwachting dat de verdachte 
door de gedane aanhoudingen zélf lager in de organisatie zou afdalen en daardoor 
meer zichtbaar zou worden. Hoewel de samenwerking met het Latijns-Amerikaanse 
land en de liaison officer goed verliep, is een gepland parallel onderzoek daar niet 
goed van de grond gekomen. 
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Capaciteitsproblemen speelden mee als reden om het onderzoek te stoppen. Toen 
de OVC beëindigd werd en de deelonderzoeken te weinig opleverden, diende de 
vraag zich aan wat er nog meer gedaan kon worden. Volgens de respondent zou het 
een herhaling van zetten worden. Op grond daarvan is besloten het onderzoek af te 
sluiten toen een andere als kansrijk beoordeelde zaak zich aandiende. 
 
Synthetische drugs 
Ten tijde van ons onderzoek vormden onderzoeken naar synthetische drugs – in elk 
geval afgemeten aan het aantal onderzoeken dat daarop betrekking had – een be-
langrijk aandachtsgebied voor de Nationale Recherche. Onder de 23 afgedane zaken 
zijn er 11 die betrekking hebben op synthetische drugs. In verschillende zaken op 
dit gebied speelden de fenomenen die we hiervoor al hebben genoemd, namelijk dat 
verdachten in een ander onderzoek werden meegenomen, dat een onderzoek werd 
opgesplitst en werd voortgezet onder een andere naam, of dat een verdachte in het 
kader van een ander onderzoek werd aangehouden. Dit is niet verrassend omdat, 
zoals we in de paragraaf over synthetische drugs al vaststelden, de subjecten waar-
op deze onderzoeken zich richten in meerdere onderzoeken naar voren komen om-
dat ze in de synthetische drugswereld onderling met elkaar samenwerken en net-
werkachtige relaties hebben (Van de Bunt & Kleemans, 2007, Spapens, 2006). Daar 
komt bij dat als de aandacht van een onderzoek uit gaat naar, zoals een respondent 
dat noemt, ‘de beeldbepalende criminelen in Zuid-Nederland op het gebied van 
synthetische drugs’, je blijkbaar vaak dezelfde personen tegenkomt. ‘Je kunt de hele 
synthetische drugswereld aan elkaar knopen, iedereen handelt wel met iedereen’ zo 
werd er door de geïnterviewden gesteld. In ieder geval kunnen we constateren dat 
in de verschillende onderzoeken die op dit gebied zijn gestart vaak dezelfde 
personen in beeld komen. 
Dat geldt ook voor onderzoeken die zich richten op facilitators zoals de leveranciers 
van hard ware of grondstoffen, die gewoonlijk meerdere afnemers hebben. Dit alles 
maakt dat wanneer de oorspronkelijke startinformatie ten aanzien van een hoofd-
subject niet kan worden bewezen, men ook gemakkelijker kan overstappen op an-
dere verdachten die gaande het onderzoek naar voren komen. Ter illustratie geven 
we enkele voorbeelden:  
Een onderzoek richtte zich aanvankelijk op een verdachte die volgens het project-
voorstel tot een van de grootste producenten van amfetamine zou zijn uitgegroeid. 
Gedurende het onderzoek kon deze verdenking evenwel niet worden hard gemaakt. 
Wel leverde het onderzoek andere verdachten en drie andere onderzoeken op: naar 
synthetische drugs, voorbereidingshandelingen van transport van cocaïne, en lsd-
productie. In de eerste twee onderzoeken is vervolging ingesteld, in de laatste  
zaak is uiteindelijk onvoldoende bewijs gevonden. Ofschoon de oorspronkelijke ver-
denking er niet om loog – het subject zou volgens het projectvoorstel twee grote 
drugslijnen naar Engeland hebben en inmiddels miljonair zijn – kwam men met het 
tactisch onderzoek niet dichter bij dit subject. Een traject stelselmatige informatie-
inwinning (SI)32 mislukte doordat de verdachte niet meer op de plek kwam waar 
volgens het plan de contacten met de verdachte zouden worden aangeknoopt. In 
het voorbereidende document was al voorzien dat het een langdurig onderzoek zou 

                                               
 
 
 
32 SI staat voor Stelselmatige Informatie-inwinning. In een dergelijk traject wint een undercover agent stelselmatig 

informatie in over een verdachte. De undercoveragent heeft hierbij een tamelijk passieve rol. Hij vormt geen 

onderdeel van de groep van personen waarbinnen misdrijven worden gepleegd of beraamd. Zie hierover verder 

Kruisbergen en De Jong (2010). 
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worden omdat het om een gedisciplineerde groep zou gaan. Niettemin werd gaande 
het onderzoek de conclusie getrokken dat het oorspronkelijke hoofdsubject toch niet 
zo belangrijk was, en werd de aandacht verlegd naar andere verdachten. 
Een andere zaak kwam voort uit een onderzoek van een regionale recherche dat te 
groot dreigde te worden, waardoor de Nationale Recherche er voor de helft in ging 
participeren. Het onderzoek liep al en er waren al contacten gelegd met de politie  
in een Europees land waar de verdachte vaak verbleef. Daar liepen ook taps. Twee 
rechercheurs waren in dit land gestationeerd om de taplijnen voor het Nederlandse 
onderzoek uit te luisteren. Ook was er een traject stelselmatige informatie-inwinning 
gestart – overigens zonder succes, omdat dit traject gericht was op een persoon 
waard de verdachte zelf niet meer mee in contact stond. Tijdens het onderzoek 
bleek dat de verdachte ook veel op schuiladressen in Nederland verbleef. Het opne-
men van vertrouwelijke communicatie (OVC) in diens woning mislukte echter, om-
dat niet precies achterhaald kon worden in welk appartement hij verbleef. Infiltratie 
is overwogen maar niet van de grond gekomen. Doordat de regio mensen terug 
moest trekken uit het team, en door capaciteitsgebrek bij de Dienst Specialistische 
Recherche Toepassingen (DSRT) en het observatieteam, is uiteindelijk besloten het 
onderzoek stop te zetten. Andere oorzaken lagen in de moeizame samenwerking 
met het land in kwestie. Moeizaam omdat de belangen niet altijd gelijk liepen, er 
verschil was in rechtscultuur en omdat er sprake was van een lastige uitwisseling 
van vooral financiële informatie. 
Een onderzoek naar facilitators kwam voort uit een betrekkelijk uitgebreid project-
voorstel over twee subjecten die BMK, een grondstof voor synthetische drugs, 
zouden leveren. De BMK zou afkomstig zijn uit Oost-Europa en een groot aantal 
mensen zou voor beide subjecten werken. Verder was er informatie over de metho-
de van vervoer, de deklading en de leden van het crimineel samenwerkingsverband 
in Nederland en in het buitenland. Niettemin kreeg men in het onderzoek nauwelijks 
tot geen zicht op beide verdachten. Er was te weinig informatie en dienstreizen naar 
betrokken landen leverden onvoldoende op. Er zijn niet veel tactische middelen in-
gezet (taps en observatie) en een poging tot een gecontroleerde doorlevering te 
komen is niet gelukt. 
 
Gemengd onderzoek 
Tot slot bespreken we hier een onderzoek dat gericht was op een verdachte die tot 
het hoogste segment in de criminele wereld zou behoren en al jarenlang actief was 
in drugshandel en wapenhandel, en daarnaast betrokken zou zijn bij liquidaties en 
afpersingen. De strategie van het onderzoek, zoals verwoord in het projectvoorstel, 
hield in dat zowel naar eerder gepleegde geweldsdelicten en afpersingen onderzoek 
gedaan zou worden, als naar toekomstige/actuele delicten zoals handel in verdoven-
de middelen en wapens. Daarnaast zou er een belangrijke financiële component in 
het onderzoek komen. Deze aanpak maakte dat de focus van het onderzoek zowel 
in het buitenland kwam te liggen, namelijk het land waarmee drugshandel plaats-
vond, als in Nederland. Voor het onderzoek naar liquidaties en afpersingen zouden 
getuigen en slachtoffers worden gehoord. In het projectvoorstel werd al voorzien 
dat angst bij getuigen het onderzoek kon bemoeilijken, en dat samenwerking met 
het buitenland tijdrovend zou zijn. Daarnaast zou opsporingsinformatie van andere 
rechercheteams ontsloten moeten worden. 
Deze voorziene knelpunten bleken tijdens het onderzoek bewaarheid te worden. 
Door het horen van slachtoffers en getuigen raakte een verdachte bekend met een 
tegen hem lopend onderzoek. Naar het oordeel van de officier van justitie waren de 
lessen uit eerdere liquidatieonderzoeken – namelijk over het gebrek aan bereidheid 
om te verklaren in afpersingszaken – toen niet getrokken of onvoldoende meege-
wogen. Doordat er samenhang was met andere opsporingsonderzoeken, was infor-



64 | Cahier 2011-11 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

matie-uitwisseling in principe mogelijk, maar tegelijk bestond er weinig wil om infor-
matie te delen, aldus de officier van justitie. De samenwerking met het buitenland 
zou te wensen over hebben gelaten, en het had nogal wat voeten in de aarde gehad 
om informatie te krijgen over daar gedane observaties die betrekking hadden op 
wapenhandel.  
Wat het onderzoek volgens de officier verder bemoeilijkte was dat de startinforma- 
tie onvoldoende was en dat de CIE geen goede informatiepositie in het opsporings-
onderzoek had. Hierdoor was er onvoldoende voeding voor de toepassing van op-
sporingsmiddelen, dat wil zeggen, onvoldoende grond om nieuwe middelen aan te 
vragen of bestaande methoden telkens te verlengen. Voorts was het mogelijk dat  
er ook communicatielijnen werden gemist omdat er ontmoetingen plaats vonden 
zonder dat dit bij het afluisteren van telefoons of door OVC naar voren was ge-
komen. Ook de inzet van IMSI-catchers bood hier geen soelaas. Er is overleg 
geweest over de inzet van under cover methoden. Volgens de officier van justitie 
nam dit veel tijd in beslag, maar is stelselmatige informatie-inwinning en infiltratie 
uiteindelijk niet van de grond gekomen. Een complicerende factor hierbij was dat de 
verdachte zich in een klein kringetje van mensen bewoog. OVC in de woning had 
niet veel zin omdat de verdachte zijn contacten vooral buiten had of in cafés. Wel 
zijn er gesprekken in auto’s opgenomen. De hoofdverdachte verbleef vaak, woonde 
in feite, in het buitenland (in een ander land dan het land waarmee de smokkelcon-
tacten zouden bestaan). Dit was echter niet van meet af aan duidelijk, en bemoei-
lijkte het onderzoek eveneens. Gedurende de looptijd van het onderzoek is nog een 
aantal financiële mensen aan het team toegevoegd, wat wel input leverde voor het 
tactische onderzoek. Alles overziend lijkt dit onderzoek te hebben geleden aan een 
veelheid van aanknopingspunten voor onderzoek zonder dat er heldere keuzes zijn 
gemaakt. Volgens de geïnterviewde Officier van Justitie was het een onderzoek dat 
zich in een soort vrije ruimte afspeelde. Er was geen duidelijke doelstelling en geen 
afbakening in de tijd. 
Als we de hiervoor besproken onderzoeken bezien, valt op dat in drie onderzoeken 
sprake was van een verdachte die veelvuldig in het buitenland verbleef, of er zelfs 
woonde, en dat men daarnaast ook afhankelijk was van opsporingsverrichtingen in 
het buitenland omdat een deel van de criminaliteit zich daar zou afspelen. Deze 
factoren zijn in deze drie onderzoeken als knelpunten ervaren. De samenwerking 
met het buitenland was problematisch en het uitvoeren van een parallel onderzoek 
in het buitenland compliceerde het onderzoek. De vraag rijst wanneer zo’n parallel 
traject bijdraagt aan een doelmatige opsporing, en wanneer het de opsporing juist 
belemmert. In de geanalyseerde zaken bracht het in elk geval met zich mee dat de 
aandacht verdeeld moest worden, en dat afstemmingsproblemen op de loer lagen. 
Uiteraard zal veel ook afhangen van met welk ‘buitenland’ moet worden samen-
gewerkt. De Monitor georganiseerde criminaliteit in Nederland (2007, p. 129-135) 
laat met betrekking tot internationale samenwerking zien dat soms zeer intensief 
wordt samengewerkt met het buitenland. Soms blijft dit beperkt tot enkel het 
inwinnen van informatie en in andere gevallen verloopt de samenwerking ronduit 
moeizaam. Van de Bunt en Kleemans (2007) stellen vast dat er veel internationale 
politiecontacten zijn, meer dan vroeger, maar tegelijk dat over het rendement van 
internationale politiesamenwerking nog vele vragen open blijven.  
Een overeenkomst in de hier bestudeerde niet-succesvol afgeronde opsporings-
onderzoeken ligt ook in de vruchteloze pogingen om een under cover traject te 
starten. De geplande under cover trajecten kwamen niet van de grond, of hadden 
niet het gewenste effect omdat de gekozen ingang niet (meer) naar de verdachte 
leidde. De onderzoeken laten zien dat het volgen van communicatiestromen sterk 
wordt bemoeilijkt door het afschermingsgedrag van de verdachten, ook wanneer 
OVC wordt toegepast (zie hierover ook Kruisbergen & De Jong, 2010).  
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Dat deze knelpunten hier naar voren komen is op zichzelf niet verwonderlijk, omdat 
we hier focussen op onderzoeken die zonder resultaat zijn gebleven, of in elk geval 
op onderzoeken die een andere wending hebben genomen dan aanvankelijk in de 
weegdocumenten was voorzien en beoogd. Ware dat anders geweest, met andere 
woorden, hadden de toegepaste onderzoeksmethoden wel belastende informatie 
opgeleverd, dan waren deze onderzoeken hier nu niet besproken. Toch kunnen  
we in zijn algemeenheid wel constateren dat het grondig afschermen van de com-
municatiestromen – in weegdocumenten wel aangeduid als ‘een gedisciplineerde 
organisatie die de communicatie goed afschermt’ – de opsporing ernstig kan be-
lemmeren.  
Volgens een officier van justitie dient het tappen in dit soort onderzoeken eigenlijk 
vooral ter ondersteuning van het observatieteam en het opnemen van vertrouwe-
lijke communicatie. Verdachten van georganiseerde misdaad zouden nog maar 
weinig tot niets over de tap zeggen en soms alleen gebruik maken van sms-verkeer 
met cryptische teksten, die gelukkig ook wel eens niet cryptisch genoeg zijn. De 
geïnterviewde officier van justitie noemt een onderzoek waarin letterlijk honderden 
telefoons werden gebruikt/gewisseld. Volgens hem spreken sommige verdachten 
elkaar alleen nog maar op straat, zonder dat er iemand bij kan staan.  
Een andere officier van justitie maakt soortgelijke observaties. ‘Iemand met 100 
telefoonkaarten, die tap je niet meer, ook al omdat je niet genoeg hebt aan een 
enkel gesprek. Men praat steeds meer in code die niet in één gesprek te ontcijferen 
is’ 

4.3 Stoppen of doorgaan 

Het is een bekend fenomeen dat naarmate meer en langer inspanningen worden 
verricht om een bepaald doel te bereiken, het ook steeds moeilijk wordt om te 
stoppen wanneer het gestelde doel desondanks niet gehaald wordt. Wellicht geldt 
dat eens te meer voor politieonderzoeken, waar toch elk moment de kans bestaat 
dat een onderzoek een positieve wending kan nemen.33 Bij het uitblijven van succes 
gooi je het roer soms om, aldus een officier van justitie. ‘Je richt je misschien meer 
op een financiële component en je gaat niet meer voor de hoofdprijs of de grote 
partij.’ Hiervoor zagen we hiervan diverse voorbeelden. Daarbij lijkt het zo te zijn 
dat naarmate een criminaliteitsterrein meer verweven is, er ook meer mogelijk-
heden zijn om van koers te veranderen en bij een ander onderzoek aan te sluiten. 
Dit beeld zien we vooral op het gebied van synthetische drugs. 
Het geheel stoppen met een eenmaal begonnen onderzoek zou volgens de geïn-
terviewden niet vaak voorkomen. De kans daarop is groter bij onderzoeken die als 
een korte klap beginnen, bijvoorbeeld ter uitvoering van een rechtshulpverzoek. 
‘Het is een glijdende schaal. Dan trek je makkelijker de stekker eruit, maar naar-
mate een onderzoek langer voortduurt, wordt het steeds moeilijker er mee op te 
houden, zo werkt dat kennelijk. Het blijkt altijd moeilijk de looptijd van een onder-
zoek te plannen. Dat we het dan niet voor de rechter brengen, dat komt nauwelijks 
voor. We noemen dat wel zaken met ‘genoeg om aan te houden, maar te weinig 
voor de zitting’. Je hoopt dan in het verhoor er nog wat bij te krijgen.’ Een op de 

                                               
 
 
 
33 De Poot  et al. (2004). 
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tien verdachten zou nog wel willen praten, maar voor de grote jongens gold dat 
niet.34  
 
Een officier ziet een ontwikkeling waarin zaken meer als hypothese bij de rechter 
worden gebracht: ‘Je zit vaak op voorbereidingshandelingen en dat is een onduide-
lijk gebied waar je op basis van de taps wel wat kunt hebben, maar het is nooit 
zeker wat de rechter er van vindt. Ik heb eigenlijk geen zaken waarbij ik met 
vertrouwen de rechtszaak tegemoet zie. Als je een onderzoek start moet je het 
geluk hebben dat je op het goede moment komt. Er zijn genoeg mensen die we al 
veel langer kennen maar waarbij het toch lastig is om de bewijsvoering rond te 
krijgen. We brengen zaken voor de rechter omdat er zoveel is geïnvesteerd, maar 
dat loopt nu vaak slecht af.’  
Uiteraard zijn er voorbeelden van onderzoeken waarin de balans de goede kant op 
slaat. We geven een voorbeeld van een zaak waarin het feit dat de uitgangsinfor-
matie niet werd bewaarheid een positief resultaat niet in de weg stond. Het ging om 
een projectvoorstel dat betrekking had op concrete plannen om op korte termijn 
met een schip met cocaïne aan boord vanuit de Cariben naar Europa te varen. Hoe-
wel dit in het daarop volgende onderzoek niet viel aan te tonen, werden toch tien 
personen tot gevangenisstraffen veroordeeld, variërend van drie maanden tot acht 
jaar. Op een eerder moment waren er namelijk al wel kleinere partijen drugs onder-
schept, maar er was er geen onderzoek gedaan naar de achterliggende personen. 
Die informatie kon nu met nieuwe gegevens uit het latere onderzoek en met duiding 
van de afgeluisterde telefoongesprekken leiden tot een veroordeling. ‘Er was ver-
sluierend taalgebruik, en er waren medeverdachten die onvoorzichtig waren: je hebt 
in onderzoeken ook sukkels’, luidde de samenvatting van de officier van justitie. 

4.4 Conclusie 

In hoofdstuk 3 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van de preweegdocu-
menten en projectvoorstellen op basis waarvan wordt gekozen tegen welke sub-
jecten een opsporingsonderzoek moet worden gestart. Indachtig het concept van 
intelligence-gestuurde opsporing wordt zo’n beslissing zoveel mogelijk gestoeld op 
(actuele) opsporingsinformatie. Daarmee vormt dit het sluitstuk van een proces 
waarin van landelijke beleidsprioriteiten wordt afgedaald naar intelligence aan de 
hand waarvan uiteindelijk prioriteiten worden gesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 
2. Dit model is voor te stellen als een trechter waarin aanvankelijk brede uitgangs-
punten uitmonden in het uiteindelijke door de stuurploeg genomen besluit ten aan-
zien van een concreet opsporingsonderzoek. Uit de bevindingen van ons onderzoek, 
komt naar voren dat de trechterfase nog door kan lopen, ook nadat die beslissing is 
genomen. Van de 28 zaken die in de lijst Zicht op Zaken als afgedaan staan geno-
teerd, bleek uiteindelijk een derde deel (geheel of gedeeltelijk) in Nederland te zijn 
vervolgd of voor de rechter te zijn gebracht.35 Hieruit kan worden afgeleid dat van 
de selectie van zaken die in de weegprocedure wordt gebracht, er naderhand nog 
een nadere selectie plaatsvindt. Zaken vallen af wegens gebrek aan capaciteit of 

                                               
 
 
 
34 Zie over het belang van (verdachten)verhoren bij de opsporing van georganiseerde criminaliteit: Van de Bunt, 

Kleemans, et al. (2007), Spapens (2006), De Poot et al. (2004). 
35  Dit sluit niet uit dat er nadien nog zaken zijn vervolgd en voor de rechter gebracht, die op het moment van 

gegevensverzameling nog in de tactische fase waren. 
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voldoende belang, of stoppen omdat een subject beter past in een ander onderzoek. 
Dat laatste betekent dus dat een subject uit een gestopt onderzoek in het andere 
opsporingsonderzoek alsnog kan worden aangehouden. Een andere categorie 
onderzoeken zijn de zaken die ondanks (langdurig) onderzoek niet het beoogde 
resultaat opleveren. 
 
Ofschoon het belang van goed onderbouwde weegdocumenten voor de selectie van 
onderzoeken evident is, moet tegelijkertijd rekening worden gehouden met het feit 
dat, zoals ook een officier van justitie dat formuleerde, het bewijs uit het onderzoek 
zelf moet komen. Met andere woorden de toetsing van de in de documenten ge-
presenteerde werkelijkheid vindt plaats in het daadwerkelijke opsporingsonderzoek. 
Dat de zaken dan anders kunnen liggen, vraagt flexibiliteit om het onderzoek aan 
gewijzigde omstandigheden aan te passen. Dat toch bij een redelijk aantal onder-
zoeken de doelstelling wordt aangepast, of dat de onderzoeken worden stopgezet, 
na een uitgebreide selectieprocedure te hebben doorlopen, tempert enigszins de 
verwachtingen die men van het selectieproces kan hebben. Het is dus minder mak-
kelijk om de ‘juiste keuzes’ te maken in de selectie van zaken dan uit de in hoofd-
stuk 2 besproken beleidsstukken lijkt te volgen. Zelfs met een uitvoerige selectie-
procedure van onderzoeken is het nog geen gelopen race. 
We hebben eerder laten zien dat reeds in de fase van projectvoorbereiding gepro-
beerd wordt via de inzet van lichtere BOB-bevoegdheden meer actuele informatie 
mee te nemen in het beslissingsproces. Naast het feit dat hierdoor de grenzen 
tussen het voorbereidende en het uitvoerende onderzoek vervaagt, doet zich hierbij 
ook het probleem voor dat personen tegen wie bijzondere opsporingsbevoegdheden 
zijn ingezet daarvan op enig moment op de hoogte moeten worden gebracht (de 
zogenoemde notificatieplicht van art 126bb Sv), tenzij de persoon daarvan al op de 
hoogte raakt doordat hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat kan vanuit het oogpunt 
van de opsporing onwenselijk zijn, omdat daarmee de betrokkene op de hoogte 
raakt van de belangstelling die de politie voor hem heeft of heeft gehad. Dat geldt  
in het bijzonder nu het gaat om de voorfase van een opsporingsonderzoek, de pro-
jectvoorbereiding, die mogelijk in het geheel niet tot een opsporingsonderzoek zal 
leiden. We hebben in dit hoofdstuk laten zien dat een substantieel deel van de docu-
menten uit de fase van projectvoorbereiding niet tot een opsporingsonderzoek heeft 
geleid. Daar komt nog bij dat in een aantal onderzoeksvoorstellen min of meer de-
zelfde personen figureren, die ook op een later moment alsnog verdachte in een 
onderzoek betrokken kunnen worden. De wens om meer beslagen ten ijs te komen 
kan hier botsen met de notificatieplicht. 
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5 Conclusies 

Sturen op en met informatie is een bondige samenvatting van de IGP-gedachte. 
Hier vallen twee aspecten te onderscheiden: het proces van de sturing en de aard 
en kwaliteit van de informatie. Wat betreft het eerste zijn bij de regio’s en op lande-
lijk niveau weeg- en stuurploegen ingericht die mede aan de hand van min of meer 
vaste criteria beoordelen welke onderzoeken moeten worden opgepakt. Ofschoon uit 
dit en ander onderzoek blijkt dat sturing niet altijd mogelijk is, of nog onvoldoende 
plaatsvindt doordat er ofwel niet genoeg aanbod is van zaken, dan wel de dagelijkse 
realiteit de planning verstoort, staat de wens tot een duidelijke sturing en weging 
van het opsporingsproces niet ter discussie. Eens te meer geldt dit waar het gaat 
om onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit, zoals die ook door de Nationale 
Recherche worden uitgevoerd. Bij onderzoeken van dit type zal de uitgebreidere 
inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden noodzakelijkerwijs ook een nauwere 
betrokkenheid van het OM meebrengen. 
De keuze voor een nieuw rechercheonderzoek valt in principe te sturen en te plan-
nen, maar daarmee is nog niet gezegd dat het rechercheonderzoek zélf zich goed 
laat sturen en plannen. Met andere woorden, het is de vraag of het onderzoek zich 
volgens redelijk voorspelbare wegen zal ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat onder-
zoeken een andere uitkomst kunnen krijgen dan waar ze aanvankelijk op waren 
gericht. In het voorgaande hoofdstuk lieten we zien dat de doelstellingen van een 
onderzoek – ondanks een uitgebreide selectieprocedure – soms naderhand moeten 
worden aangepast, dat subjecten minder belangrijk blijken dan aanvankelijk was 
vermoed of dat onderzoeken geheel moesten worden stopgezet wegens gebrek aan 
succes. Dit tempert enigszins de verwachtingen die men van het uitgebreide voor-
bereidings- en selectieproces kan hebben. Het blijkt minder gemakkelijk te zijn om 
de ‘juiste keuzes’ te maken in de selectie van zaken dan de in hoofdstuk 2 bespro-
ken beleidsstukken willen doen geloven.  
 
Het maken van een afgewogen keuze veronderstelt een goed overzicht van de voor-
handen zijnde informatie en een goede indicatie van de kwaliteit en betrouwbaar-
heid van die informatie. Waar het gaat om de aard en kwaliteit van de informatie 
waarop de sturing moet zijn gestoeld, lijkt deze in de literatuur als betrekkelijk 
onproblematisch, als een gegeven te worden beschouwd. Om de vraag te beant-
woorden welke informatie ten grondslag ligt aan de selectie van op georganiseerde 
criminaliteit gerichte opsporingsonderzoeken, zijn we nader ingegaan op de docu-
menten (en daarmee de schriftelijke informatie) op basis waarvan beslissingen door 
stuurploeg van de Nationale Recherche en het landelijk Parket worden genomen om 
een opsporingsonderzoek te starten. 
 
De uit haar aard beperkte informatie die aanwezig is in de voorbereidingsfase staat 
op gespannen voet met de behoefte aan een gedegen beslissing over de inzet van 
capaciteit en middelen. Op het moment dat wordt beslist om al dan niet een opspo-
ringsonderzoek op te starten, blijkt het niet altijd mogelijk te zijn om een goed en 
actueel beeld te schetsen van de handel en wandel van de subjecten. Verrassingen 
tijdens het tactisch onderzoek, die de loop van het onderzoek bepalen, kunnen niet 
altijd worden voorkomen. Pas na de start van het onderzoek, en na verdergaande 
operationele onderzoeksinvesteringen, wordt duidelijk wat de waarde was van de 
informatie die ten grondslag lag aan de beslissing om het tactische onderzoek te 
starten.  
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Door de toepassing van BOB-middelen in de voorbereidende fase wordt wel getracht 
meer actuele informatie over de subjecten te achterhalen. Hiermee vervaagt de 
grens tussen de voorbereidende en de operationele onderzoeksfase. Een probleem 
dat zich hierbij kan voordoen, is dat relatief veel capaciteit wordt besteed aan zaken 
die naderhand niet tot concrete opsporingsonderzoeken leiden. Een ander probleem 
is dat de zogenaamde notificatieplicht van art 126bb Sv – die verlangt dat degene 
tegen wie een bijzondere opsporingsbevoegdheid is ingezet daarvan bij het uitblij-
ven van een strafzaak op de hoogte wordt gebracht – strijdig kan zijn met het 
belang van de opsporing om te voorkomen dat de betrokkene op de hoogte raakt 
van de belangstelling die de politie voor hem heeft. Dat geldt vooral nu blijkt dat 
een substantieel deel van de documenten uit de fase van projectvoorbereiding niet 
tot een concreet opsporingsonderzoek leidt. 
 
Er is een tweetal terreinen, witwassen en mensenhandel, waarover blijkens de be-
studeerde documenten en de gehouden interviews minder informatie voorhanden is. 
Minder CIE-informatie, maar ook minder informatie uit andere bronnen. Daarnaast 
bleek de uitwerking van de financiële component in de bestudeerde weegdocumen-
ten meestal summier te zijn. 
Voornamelijk bij de drugsdelicten en de gemengde zaken zien we dat de weegdocu-
menten zich richten op subjecten die al langere tijd in de belangstelling van politie 
en justitie staan, zonder dat dit eerder tot een succesvolle vervolging heeft geleid. 
In enkele van de hiervoor besproken onderzoeken zijn we daar wat dieper op in 
gegaan. Daarnaast is het zo dat een aantal preweegdocumenten en projectvoor-
stellen, die van eenzelfde zwaarte en kaliber zijn, uiteindelijk niet tot een onderzoek 
hebben geleid. Dat kan te maken hebben met capaciteit, maar het laat eens te meer 
zien dat er aan de voorkant van het informatieproces op zich voldoende aanbod is 
van NR-waardige zaken. Volgens een respondent zou de Nationale Recherche de 
informatiecomponent willen verzwaren waardoor de samenhang tussen de onder-
zoeken gezien kon worden en de key-players vanzelf boven zouden komen drijven. 
Ook het OM zegt, in een beleidsstuk over de aanpak van georganiseerde criminali-
teit (Openbaar Ministerie, 2005), dat ofschoon inlichtingen over criminele organisa-
ties altijd onvolledig zullen zijn, en hier vaak pas in de loop der tijd meer zicht op 
ontstaat, het toch meer dan voorheen noodzakelijk is om de aanpak van georgani-
seerde criminaliteit te stoelen op informatie. Opwaardering van de informatiefunctie 
zou zelfs ten koste mogen gaan van operationele capaciteit. 
Toch lijkt er op basis van de bevindingen uit ons onderzoek veeleer behoefte te be-
staan aan actuele informatie voor de lopende onderzoeken, die gewoonlijk pas door 
actieve opsporing beschikbaar komt. Het gaat veel minder om de vraag of er wel 
voldoende informatie is die een onderzoek tegen een bepaald subject rechtvaardigt. 
Al eerder hebben we opgemerkt dat de vraag wíe voor een opsporingsonderzoek in 
aanmerking komt, goed onderbouwd kan worden op basis van de bij de projectvoor-
bereiding verzamelde gegevens. De tweede vraag naar hóe het onderzoek moet 
worden opgezet en vormgegeven laat zich echter moeilijker beantwoorden. Welke 
middelen, methoden of strategieën zijn nodig voor de aanpak van dergelijke key-
players? De concrete onderzoeksmethoden en scenario’s die daarvoor noodzakelijk 
zijn worden in de documenten gewoonlijk slechts in algemene zin genoemd, waarna 
de feitelijke uitwerking daarvan aan het politieteam en de zaaksofficier van justitie 
wordt overgelaten. 
 
In gevallen waarin de subjecten ervan worden verdacht zich met meerdere en ver-
schillende soorten strafbare feiten bezig te houden, zijn er ook meerdere aankno-
pingspunten voor de opsporing en dient de vraag op welke wijze de opsporing moet 
worden vormgegeven zich nadrukkelijker aan. In dat geval kan er voor een meer-
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sporenaanpak worden gekozen of juist voor een duidelijke focus in het onderzoek. 
Hiertoe moet worden geschat welke opsporingsstrategie de meeste succeskans 
biedt. De door ons geanalyseerde onderzoeken lieten zien dat het in de praktijk niet 
altijd eenvoudig is om verschillende opsporingstrajecten – die elk een eigen tempo 
en dynamiek hebben – met elkaar te combineren. We zagen voorbeelden van pro-
jectvoorstellen waarin een meersporenaanpak – met een focus op meerdere delic- 
ten – werd bepleit, of waarin werd geadviseerd om te werken met parallelonderzoe-
ken in het buitenland. We zagen ook voorbeelden van voorstellen waarin juist werd 
geadviseerd om bepaalde te onderzoeken aspecten – zoals de financiële component 
van een onderzoek – omwille van de looptijd van het onderzoek achterwege te 
laten. 
Uit de documenten zijn enkele vuistregels te destilleren, maar deze zijn verre van 
dwingend. Uit de besproken opsporingsonderzoeken komt een aantal aspecten naar 
voren die een opsporingsonderzoek kunnen belemmeren, zoals de communicatie-
discipline van de verdachten, onvoldoende actuele (CIE)-informatie, internationale 
politiesamenwerking en een onderzoek dat zich over meerdere landen uitstrekt. Dit 
zijn kwesties die in de voorbereidende fase (soms) kunnen worden voorzien, maar 
pas in de praktijk kan blijken of hier een antwoord op wordt gevonden. Ook bij vast-
stelling van deze belemmeringen voor een opsporingsonderzoek kan de keuze voor 
het onderzoek positief uitvallen omdat nu eenmaal de wens bestaat een belangrijke 
organisatie aan te pakken. Het valt niet te verwachten dat een verdere versterking 
en modellering van de voorfase hieraan bij kan dragen, gelet op de onvoorspelbaar-
heid van dit type rechercheonderzoeken. Het gaat om complex werk, onder meer 
omdat politie en justitie te maken hebben met complexer wordende criminaliteit, die 
internationaal georganiseerd is en waarbij het niet eenvoudig is aan te geven onder 
welke omstandigheden een onderzoek wel of juist niet succesvol zal zijn, en welke 
onderzoeksmethoden de succeskans vergroten, gegeven de aard van de criminaliteit 
en de verdachten. Naast en binnen het concept intelligence-gestuurde opsporing zou 
de vraag naar het ‘hoe’ van de opsporing dan ook meer aandacht verdienen. 
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Summary 

Before criminal investigations into organised crime are commenced, in most cases a 
screening procedure is conducted. By means of this procedure, various choices are 
made with regard to the suspects and offences on which the investigation will focus. 
The seriousness of an offence, the available information, the possibilities for investi-
gation, and the field of crime are all factors that are considered in such a procedure. 
When prioritising and dealing with cases, the concept of ‘intelligence-led investiga-
tions’ is applied.   
This study analyses how this concept works in practice. To this end we analyse how 
the preparations for a criminal investigation into organised crime are conducted in 
practice, to what extent project proposals have actually led to concrete investiga-
tions, and which results have been achieved. This is done to provide insights into 
the possibilities and limitations of this intelligence-led selection process and into the 
assumptions on which this process is based. 
 
This study begins by examining the concept of intelligence-led investigations. Inter-
views conducted at five regional police forces, the National Crime Squad (Nationale 
Recherche) and the Staff Section of the Supraregional Crime Squad (Stafbureau 
Bovenregionale Recherche) indicate that all these departments apply a screening 
procedure to prioritise and conduct the organised crime cases which need to be 
dealt with. Decisions are often made on the basis of screening documents and pro-
ject proposals. The leading notion is that one or more cases can be selected on the 
basis of broad information on various groups of suspects. In practice it transpires 
that this approach is not always successful for various reasons. This may be due to 
the available capacity within a regional police force and to the number of serious 
crimes to which the police needs to respond directly. Another reason may be that 
the information position of a regional police force is not equally strong in all fields  
of crime. Furthermore, it is not always possible to make a choice between various 
cases because the available range of cases is geared to the investigative capacity. 
 
A further analysis of the screening procedure was conducted by studying the screen-
ing documents and project proposals of the National Crime Squad, produced in the 
year 2006 and – partially – 2007 and 2008. Criminal investigations conducted by 
the National Crime Squad and the National Public Prosecutor’s Office (Landelijk 
Parket) are largely project-based, and concern the most serious forms of organised 
crime. Our study examines how the concept of intelligence-led investigations is 
realised in practice through the screening procedure of the National Crime Squat 
and the Public Prosecutor’s Office. 
 
The analyses reveal that the type of crime has an influence on the content and the 
comprehensiveness of the documents. Synthetic drugs, cocaine and mixed investi-
gations36 stand out in terms of the amount of information that is available on the 
subjects/suspects. For these investigations, information from the Criminal Intelli-
gence Service (Criminele Inlichtingen Eenheid) and from previous criminal investi-

                                               
 
 
 
36  The mixed investigations are chiefly related to – a combination of – trading in cocaine, synthetic drugs, extortion, 

weapons and financial crime. 
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gations offer the most important starting points. In addition, previous criminal in-
vestigations also provide information about the position and actions of the subject 
and about their mutual relationships, which can provide starting points for the 
tactical and strategic approach of an investigation. Documents regarding the fields 
of financial crime, people smuggling and human trafficking, firearms and heroin are 
usually much more limited in their scope. In these cases mutual legal assistance or 
foreign investigative information prompt the creation of a document (especially in 
the case of people smuggling, human trafficking and heroin), and there is consider-
ably less or sometimes no information from Dutch intelligence sources, such as the 
Criminal Intelligence Service or previous investigations. This goes hand in hand with 
a more limited consideration of aspects such as strategy and the use of tactical re-
sources in these documents.  
 
All in all, the screening documents and project proposals do seem to provide infor-
mation about why certain subjects or criminal activities are considered for investiga-
tion (the ‘who’ and the ‘what’) but there is less information about the way in which 
the investigation should be conducted (the ‘how’). Although – especially in the case 
of the ‘heavyweights’ – attention is given to the failure and success factors as 
revealed by previous investigations, little is said about why a renewed investigation 
is thought to have a chance of success now. On the other hand, one should consider 
that suspicions about certain subjects may quite simply be such that an investiga-
tion is viewed as necessary, even if it only has a small chance of success. 
 
Turning to the investigations selected in the screening procedure, it transpires that 
of 40 investigations a little over half were terminated without these leading to a 
prosecution or a trial. There are various reasons for this: the initial information 
about the suspects may turn out to be incorrect; on reflection the case may appear 
to be of insufficient gravity; a lack of capacity may play a role; and a suspect may 
be incorporated in a different investigation. Finally, one can identify a category of 
cases in which investigative activities were conducted for a long time without lead-
ing to an arrest because the investigation did not result in sufficient incriminating 
information.  
 
The concept of intelligence-led investigations can be summarised as ‘management 
by and with information’. Two factors can be differentiated here: the process of 
management and the nature and quality of the information. At both regional and 
national levels, more or less fixed criteria are applied to decide which investigations 
should be undertaken. Although the management does not always work sufficiently 
well in practice, there are no doubts about the desirability of a clear management of 
the investigation process. The more thoroughly a project proposal is prepared, the 
more time and effort is required. Seen from this perspective, there is a clear tension 
between the depth and thoroughness that can be devoted to the preparation of 
these project proposals and the wish to be able to choose from a range of project 
proposals. This puts limitations on the ideal concept of an overview of investigation-
worthy criminal acts and suspects from which the most important and most promis-
ing investigations can be selected. 
 
Despite the extensive preparatory work conducted as part of the screening proce-
dure, we find that in practice investigations sometimes lead to results that are dif-
ferent to those originally aimed for, and that the goals of an investigation some-
times need to be adjusted at a later stage, for instance because the subjects are 
less important than originally thought. Moreover, investigations are sometimes ter-
minated completely. This reduces the expectations that one may have with regard 
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to the screening process. It is less easy to make the ‘right choices’ about whether  
to start an investigation or not and about the way that the investigation should be 
conducted, than the concept of intelligence-led investigations might lead one to 
believe. 
 
Since more clarity about the conduct of subjects can often first be gained in the 
course of the investigation process itself, one may question whether putting more 
emphasis on the preparatory phase of an investigation – i.e. on the screening pro-
cedure – is a useful development. 
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