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Samenvatting en conclusies 

Samenvatting 

In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het ministerie van Justitie heeft het 
WODC een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van de recherchefunctie in de 25 regiokorpsen 
en in het bijzonder naar de wijze waarop de beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de 
korpsen is geregeld. De belangrijkste aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek vormt het feit dat 
er al geruime tijd signalen zijn dat (specialistische) recherche-deskundigheid langzamerhand uit de 
korpsen zou zijn verdwenen. Dat zou vooral gelden voor criminaliteitsvormen tussen veel 
voorkomende en zware georganiseerde criminaliteit. Dit middengebied, zoals het in de politiewereld 
veelal genoemd wordt, omvat onder meer: jeugd- en zedendelicten, inbraak in woningen en 
bedrijfspanden, milieu, vuurwapens, fraude, gewelds- en levensdelicten.  

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen.  

1. Hoe is de recherchefunctie in de 25 regiokorpsen georganiseerd?  
2. In hoeverre is er sprake van samenwerking: a) tussen regio's, b) met bovenregionale of 

landelijke politie-onderdelen, of c) met externen?  
3. Wat zijn de ervaringen (knelpunten, positieve punten) met de diverse wijzen waarop de 

beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de regiokorpsen is geregeld?  
4. Hoe verhouden het personeels- en opleidingenbeleid van de korpsen, alsmede de praktische 

uitvoering daarvan, zich tot de beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de 
korpsen?  

Methode van onderzoek 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is een inventariserende ronde gemaakt langs de 25 
regiokorpsen en de Rechercheschool te Zutphen, ressorterend onder het LSOP (het Landelijk 
Selectie- en Opleidingscentrum voor de Politie). Bij de korpsen en de Rechercheschool zijn interviews 
afgenomen en daarbij werden, voorzover mogelijk, korpsbedrijfsplannen, beleidsnota's en dergelijke 
verzameld. De korpsen en de rechercheschool zijn daartoe persoonlijk bezocht door een (soms twee) 
van de onderzoekers. 
De geïnterviewde functionarissen zijn in de meeste gevallen: korpschefs, plaatsvervangend 
korpschefs en regionale recherchechefs. Daarnaast heeft in een aantal gevallen ook een 
vertegenwoordiger van een district of een districtelijke recherchedienst aan de interviews 
deelgenomen. Uiteindelijk zijn in 26 interviews (25 korpsen + de rechercheschool) in totaal 37 
personen geïnterviewd.  

Organisatie van de recherchefunctie 

Hoewel er verschillen in naamgeving zijn, kennen de meeste regiokorpsen een organisatie-structuur 
die bestaat uit districten die op hun beurt uiteenvallen in nog kleinere geografische eenheden, vaak 
basiseenheden genoemd, die op hun beurt weer bestaan uit teams of groepen. Van deze 
'prototypische' structuur wijken vijf korpsen af, te weten Zaanstreek -Waterland, Gooi en Vechtstreek, 



Brabant Zuid-Oost, Noord- en Oost-Gelderland en Zuid-Holland-Zuid. In de eerstgenoemde drie 
korpsen (Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Brabant Zuid-Oost) bestaat het niveau van 
de districten niet. Hier stuurt de korpsleiding rechtstreeks de basiseenheden aan (in Brabant Zuid-
Oost 'territoriale afdelingen' geheten). Bij de andere twee korpsen, Noord- en Oost-Gelderland en 
Zuid-Holland-Zuid, is juist het niveau van de basiseenheden uit het organisatieplaatje geëlimineerd.  

Een driedeling in recherchewerk en -organisatie 

Alle korpsen bekijken het werkaanbod in termen van de bekende driedeling: veel voorkomende 
criminaliteit aan de ene kant, zware en georganiseerde criminaliteit aan de andere kant, met 
daartussen het 'middengebied', door de korpsen ook vaak aangeduid als de middencriminaliteit of 
lokaal ernstige criminaliteit.  

Over het algemeen wordt de veel voorkomende criminaliteit zoveel mogelijk door de basispolitie 
afgehandeld, de middencriminaliteit door districtelijke recherche-afdelingen en de zware en 
georganiseerde criminaliteit door regionaal opererende rechercheteams of op bovenregionaal niveau 
door samenwerkende korpsen in de Kernteams, ook wel IRT's (Interregionale Recherche Teams) 
genoemd.  

In de praktijk blijken de korpsen overigens met de nodige flexibiliteit om te springen met de geschetste 
driedeling in werkaanbod en werkverdeling. Als algemeen principe geldt dat de aard en omvang van 
het aan te pakken probleem bepalend zijn voor de inzet van functionarissen en organisatie-
onderdelen, en niet het 'organisatie-harkje', zo werd in veel korpsen gesteld. Een zaak die 
aanvankelijk in handen van een districtsrecherche is, kan wanneer deze complexer of omvangrijker 
wordt, overgaan naar bijvoorbeeld een regionaal rechercheteam. Vaak blijven degenen die 
aanvankelijk met de zaak bezig waren, dan nog betrokken.  

Recherchewerk op regio-niveau 

Op het centrale regio-niveau kunnen ruwweg twee typen recherchewerk onderscheiden worden:  

1. ondersteunende recherchediensten (zoals bijvoorbeeld van de technische recherche), 
alsmede ondersteunende diensten op tactische rechercheterreinen (denk aan bijvoorbeeld 
jeugd- en zedenzaken);  

2. uitvoering en ondersteuning van recherchewerk op het terrein van de zware, georganiseerde 
misdaad.  

Recherchewerk op districtsniveau 

Op districtsniveau kennen de meeste korpsen, om precies te zijn 20, op districtsniveau een 
afzonderlijke recherche-afdeling, die vaak ( maar niet altijd ) kortweg districtsrecherche genoemd 
wordt.  
Een districtsrecherche bestaat over het algemeen uit 'allround' rechercheurs, met daarnaast 
specialismen op deelterreinen van recherchewerk. Die specialismen kunnen ondergebracht zijn in een 
organisatorische eenheid die zich louter met het betreffende deelterrein bemoeit, bijvoorbeeld een 
bureau jeugd- en zedenzaken, òf er kan in voorzien zijn door voor onderscheiden taakvelden 
zogeheten taakaccenthouders te benoemen. Een taakaccenthouder in een districtsrecherche is over 
het algemeen een rechercheur die op zijn gebied opsporingsonderzoek coördineert en optreedt als 
adviseur en vraagbaak. Daarnaast kan een taakaccenthouder zelf executief werk uitvoeren, op het 
gebied van zijn eigen taakaccent, maar ook op andere gebieden. In hoeverre een taakaccenthouder 
aan dat laatste toekomt, hangt in het algemeen af van het terrein.  

Recherchewerk op basispolitie-niveau 

Het recherchewerk dat de basispolitie verricht, betreft altijd ù wat de korpsen noemen ù de veel 
voorkomende criminaliteit, of met andere woorden: recherchewerk dat relatief weinig tijdsinvestering 
(de zogenaamde 6-uurszaken) en weinig specialistische kennis vraagt. De betrokken 



politiefunctionarissen verrichten dit werk naast en tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden in 
het kader van de brede basispolitiezorg. 
Evenals in de districtsrecherches kunnen in de basispolitie taakaccenthouders voorkomen. Ook hier 
gaat het om functionarissen die ten aanzien van een taakveld een coördinerende functie vervullen.  

Projecten 

Naast de geschetste organisatiestructuur kennen de korpsen op diverse criminaliteitsterreinen, van 
veel voorkomend tot georganiseerd, tal van meer of minder permanent bestaande teams en/of 
projectmatige activiteiten, zoals een roofcoördinatieteams of recherchebijstandteams.  

Samenwerking 

Alle regiokorpsen werken op vele terreinen samen, zowel structureel als ad hoc. Er wordt 
samengewerkt met andere korpsen maar ook met andere instanties, zowel publieke (zoals 
gemeentelijke of rijksdiensten) als particuliere instanties (bijvoorbeeld accountantskantoren).  
Interregionaal wordt er samengewerkt met omliggende korpsen of met korpsen in hetzelfde ressort of 
zelfs in een nog groter gebied. Arrestatieteams (AT's) en Kernteams (IRT's) zijn zonder uitzondering 
interregionale voorzieningen. Daarnaast bestaan er vele andere samenwerkingsverbanden: op grote 
schaal wordt samengewerkt op de gebieden computercriminaliteit, observatie (OT's) en politiële 
infiltratie. Tevens noemt een aantal korpsen samenwerking op het gebied van Technische Recherche 
of Technische Ondersteuning, meestal gericht op het uitwisselen van zeer specifieke deskundigheid of 
het gezamenlijk gebruik van dure apparatuur, waarvan de aanschaf voor een korps alleen te kostbaar 
is.  

Zoals vermeld, werken korpsen ook samen met overheidsinstanties die geen deel uitmaken van het 
politie-apparaat. Het betreft hier vooral gemeentelijke-, provinciale- en rijksdiensten. De Koninklijke 
Marechaussee wordt bijvoorbeeld veelvuldig als samenwerkingspartner genoemd, evenals een aantal 
van de Bijzondere Opsporings Diensten. Daarnaast wordt samengewerkt met milieudiensten (van 
zowel gemeente, provincie als Ministerie van VROM) en met de Kamer van Koophandel. Afdelingen 
Jeugd en Zeden Zaken (JZZ) werken veel samen met hulpverleningsinstanties.  

Voorzover er wordt samengewerkt met particuliere instanties gebeurt dit vaak op ad hoc basis en 
vooral met financiële instellingen (denk aan het Meldpunt Ongewenste Transacties) en accountants. 
Deze laatste kunnen bijvoorbeeld voor ingewikkelde onderzoeken worden ingehuurd. Ook wordt 
melding gemaakt van het veelvuldig inhuren van tolken.  

Knelpunten en sterke punten  

Gevraagd naar de sterke punten, noemden een paar korpsen expliciet de eigen Technische 
Recherche als sterk punt. Eén korps betoonde zich uiterst ent housiast over de samenwerking met het 
OM. De wijze waarop de recherchefunctie in het eigen korps is georganiseerd, werd een paar keer als 
sterk punt genoemd. In een korps werd daaraan toegevoegd dat de verbreding van de 
recherchefunctie in de richting van de basispolitie een sterk punt is. Ten aanzien van knelpunten 
werden in een paar korpsen problemen met de informatie-uitwisseling en afstemming van 
werkzaamheden tussen verschillende eenheden naar voren gebracht, bijvoorbeeld tussen 
projectteams en recherc heteams, of tussen districtelijke recherche-afdelingen onderling of tussen 
deze recherche-afdelingen en regionaal opererende divisies.  

Sommige korpsen hebben te maken met knelpunten die in de ogen van de geïnterviewden een direct 
gevolg van de laatste reorganisatie zijn. Hierbij gaat het om functionarissen die vóór de reorganisatie 
in een klein korps op het platteland rechercheur waren 'en daar nooit veel te doen hadden'. Na de 
reorganisatie zijn die op grond van het sociaal statuut in een functie op salarisschaal 8 terecht 
gekomen, veelal in een districtelijke recherche. Als gevolg van hun achtergrond zouden deze 
personen onvoldoende presteren, maar ondertussen wel die schaal-8-functies bezet houden, terwijl 
de voor die functies meer geschikte personen nog in salarisschaal 7 zijn aangesteld.  



Een aantal korpsen noemt een gebrek aan capaciteit als het belangrijkste 
knelpunt.  

In ongeveer een derde van de korpsen antwoordden de geïnterviewden dat de kwaliteit van het 
recherchewerk en een gebrek aan ervaring een belangrijk knelpunt vormen. In enkele gevallen betreft 
dat met name genoemde terreinen, te weten: financieel rechercheren en digitaal rechercheren 
inclusief de ontwikkelingen rondom Internet. In ruim een derde van de korpsen is de kwaliteit van 
processen-verbaal een probleem. De PV's zijn in de woorden van de geïnterviewden 'te mager'. Om 
daaraan tegemoet te komen, bestaan in de meeste van die korpsen allerlei projecten om samen met 
het OM (parketsecretaris) PV's te bekijken en te checken op omissies.  

Selectie van personeel 

In de praktijk blijkt bij de selectie van personeel voor recherchefuncties niet altijd de hoogste prioriteit 
gegeven te worden aan recherchevaardigheden en inhoudelijke kennis. Zeker voor de minder 
gespecialiseerde recherchefuncties hanteren veel korpsen de opvatting dat vaardigheden en kennis 
'in potentie' aanwezig moeten zijn. In dit verband wordt er door verschillende korpsen ook op gewezen 
dat niet iedereen die in een recherchefunctie wordt aangesteld, al ervaring met recherchewerk heeft. 
Zo zijn er diverse korpsen die hun recherchepersoneel uit de basispolitiezorg recruteren. Sommige 
korpsen zien ook voordelen aan het in dienst nemen van onervaren rechercheurs: ze zijn 'handig' met 
automatisering en komen blanco binnen; ze hebben geen rechercheverleden en leren onmiddellijk om 
projectmatig te rechercheren. Opgemerkt wordt dat het aantrekken van onervaren personeel 'de kans 
biedt om innovatie snel gestalte te geven'.  
Mede als gevolg van het feit dat niet alle 'nieuwelingen' noodzakelijkerwijs ervaring in recherchewerk 
hoeven te hebben, blijken affiniteit, potentieel en houding ten opzichte van recherchewerk zeer 
belangrijke aspecten te worden gevonden. De benodigde vaardigheden kunnen ook door middel van 
opleidingen op de werkplek ve rkregen worden, stelt men. Naarmate functies 'zwaarder' of 
specialistischer zijn, stellen de korpsen meer eisen (beschikken over specialistische 
recherchevaardigheden).  

Opleiding van personeel 

Op de vraag of er sprake is van een beleid ten aanzien van opleidingen en cursussen antwoordt een 
grote meerderheid van de politiekorpsen bevestigend. Er zijn opleidingsplannen en er is een budget 
beschikbaar. De verschillende opleidingsplannen zijn soms regiobreed opgesteld, in andere gevallen 
per functie-onderdeel. In het algemeen worden de mensen 'functiegericht' naar opleidingen en 
cursussen gestuurd. Met andere woorden, functie en de te volgen opleiding moeten op elkaar 
aansluiten. De tijd van 'opleidingen shoppen' is grotendeels voorbij. Een meerderheid van de korpsen 
is van mening dat met het huidige beleid in de meeste gevallen 'de juiste man naar de juiste opleiding 
gestuurd wordt'.  
Alle korpsen maken voor het volgen van recherche-opleidingen gebruik van het aanbod van de 
Rechercheschool te Zutphen. Sommige korpsen verzorgen daarnaast cursussen in eigen beheer of 
doen een beroep op andere opleidingsinstituten. Vrijwel alle korpsen hebben klachten over de te 
geringe opleidingencapaciteit van de Rechercheschool, waardoor politiefunctionarissen niet ( of pas 
na een lange wachttijd ( aan een opleiding kunnen deelnemen. Daarnaast is een aantal korpsen van 
mening dat de Rechercheschool meer zou moeten aansluiten op de praktijk, op nieuwe 
ontwikkelingen en nieuwe rechercheprocessen.  

De rechercheschool erkent het capaciteitsprobleem. Door de jaren heen kan steeds ongeveer 50% 
van de opleidingsvraag gehonoreerd worden. Dit percentage geldt voor het cursusaanbod als geheel, 
want sommige cursussen genieten zoveel belangstelling dat een veel lager percentage bereikt wordt. 
De rechercheschool plaatst bij het capaciteitsprobleem een aantal kanttekeningen, waarvan de 
belangrijkste zijn:  

• de korpsen zouden op afwijzing anticiperen door te overvragen;  
• de vraag fluctueert sterk wat het bepalen van de capaciteit bemoeilijkt;  
• korpsen vinden het steeds minder vanzelfsprekend om mensen tijdelijk aan de 

rechercheschool af te staan voor het verzorgen van onderwijs  



• de rechercheschool is al maanden met het LSOP in onderhandeling over uitbreiding van het 
cursusaanbod op een aantal terreinen  

• de korpsen kunnen geen prognose geven van hun eigen opleidingsbehoefte voor de komende 
jaren waardoor het moeilijk is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen  

De rechercheschool signaleert voorts dat er door de Nederlandse politie op veel gebieden te 
vrijblijvend met het recherche-onderwijs omgesprongen wordt. Zo bevreemdt het dat aan mensen die 
recherchewerk gaan doen, in geen enkel korps de verplichting wordt gesteld dat zij de CAR doorlopen 
hebben. Het kan voorkomen dat er mensen recherchewerk gaan doen, zonder dat ze ook maar op 
enige manier een cursus op het gebied van recherche hebben gevolgd. De rechercheschool 
constateert echter ook gunstige uitzonderingen. Een daarvan is de Technische Recherche. Voor dit 
specialisme bestaat een heel gefaseerd opleidingstraject van een aantal jaren dat wordt afgesloten 
met toetsen. Ook voor de opleiding en kwaliteitsborging van de Kernteams en de CID-en zijn 
ontwikkelingen in die richting in gang gezet.  

Conclusies 

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat ù in tegenstelling tot alle signalen en denkbeelden 
die er bestaan over het verdwijnen van specialismen en specialistische deskundigheid in de 
recherchefunctie ù de korpsen wel degelijk op diverse organisatorische niveaus allerlei voorzieningen 
getroffen hebben om te kunnen beschikken over (specialistische) recherchedeskundigheid. Met 
andere woorden, het denkbeeld dat vrijwel alle aspecten van recherchewerk door generalisten in de 
basispolitiezorg uitgevoerd worden, blijkt in de praktijk niet op te gaan. Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt dat in elk korps op verschillende niveaus de organisatorische randvoorwaarden 
gecreëerd zijn om recherchewerk op tal van terreinen te kunnen vervullen. Voor zowel de veel 
voorkomende criminaliteit, de zware, georganiseerde criminaliteit als de middencriminaliteit zijn in de 
korpsen voorzieningen aanwezig. Het in brede kring bestaande vermoeden dat vooral ten aanzien van 
de zogenaamde middencriminaliteit de korpsen over onvoldoende specialistische deskundigheid 
zouden beschikken, hetgeen een aanleiding vormde tot het uitvoeren van dit onderzoek, kan door de 
onderzoeksbevindingen derhalve niet worden bevestigd.  

De beschikbare organisatorische voorzieningen kunnen variëren van zogenaamde taakaccenthouders 
die (een deel van) hun tijd besteden aan de uitvoering en/of coördinatie van recherchewerk op een 
bepaald terrein, tot aparte teams van - soms speciaal opgeleide - functionarissen die voor een 
bepaald rechercheterrein beschikbaar zijn. Ook recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 
criminaliteit en in het beleidsdenken over een adequate rechtshandhaving zijn terug te vinden in de 
organisatiestructuur van de vijfentwintig korpsen. Zo hebben de korpsen onder invloed van de 
toenemende politieke aandacht voor georganiseerde misdaad voorzieningen getroffen voor de 
opsporing hiervan; als gevolg van de ontwikkelingen rondom het gebruik van Internet heeft een nieuw 
'specialisme' zijn entree gemaakt: digitaal rechercheren. Niet alle korpsen zijn daarmee overigens 
even ver. Verder zijn de korpsen - conform de aanbevelingen van de Commissie Van Traa - bezig om 
het CID-werk centraal te organiseren.  

Bij deze conclusie kunnen overigens nog wel enige kanttekeningen geplaatst worden, voortvloeiend 
uit de beperkingen van dit onderzoek (zie elders). 
De eerste kanttekening betreft ù populair uitgedrukt ù het reeds eerder genoemde verschil tussen 
papier en praktijk. De organisatieharkjes op papier, zoals die uit de korpsen naar voren gekomen zijn, 
behoeven niet overeen te komen met de dagelijkse recherchepraktijk. Zo is in dit onderzoek een 
enkele keer opgemerkt dat een taakaccenthouder jeugd- en zedenzaken zodanig wordt overladen met 
zedenzaken dat deze aan de uitvoering van de jeugdtaak nauwelijks of niet toekomt. Die bevinding 
komt overeen met het recent uitgevoerde onderzoek van de Raad van Hoofdcommissarissen naar de 
wijze waarop de politie gestalte geeft aan de uitvoering van de jeugdtaak. In het verlengde hiervan 
past een kanttekening over de kwaliteit van de recherchefunctie. Zoals reeds is vermeld, heeft de 
organisatie van de recherchefunctie in dit onderzoek centraal gestaan. De hierboven getrokken 
conclusie dat de korpsen wel degelijk allerlei voorzieningen getroffen hebben teneinde te beschikken 
over (specialistische) recherchedeskundigheid op onderscheiden rechercheterreinen, garandeert 
uiteraard nog niet dat de kwaliteit van het geleverde recherchewerk in de praktijk ook werkelijk 
voldoet. De onderzoeksbevindingen werpen hier slechts zijdelings een licht op. De geïnterviewden 
hebben op uitnodiging van de onderzoekers de hand in eigen boezem gestoken en aangegeven dat 



de kwaliteit van recherchewerk somtijds duidelijk te wensen overlaat. De deskundigheid zou soms 
onvoldoende zijn, overduidelijk blijkend uit bijvoorbeeld 'te magere' processen-verbaal. Een positief 
punt hierbij is wel dat men dit probleem onderkent en diverse korpsen en parketten de handen ineen 
geslagen hebben om dit aan te pakken.  

Een andere conclusie van dit onderzoek is dat de korpsen op grote schaal blijken samen te werken. 
Met name waar het gaat om relatief dure en/of gespecialiseerde voorzieningen zoals onder meer 
observatieteams, arrestatieteams of verhoorstudio's bestaan samenwerkingsverbanden tussen 
regiokorpsen. Ook de interregionale rechercheteams voor de aanpak van zware en georganiseerde 
criminaliteit mogen in dit verband niet onvermeld blijven. Buiten de samenwerkingsverbanden van 
korpsen onderling, bestaan er ook ettelijke samenwerkingsrelaties tussen korpsen en andere, 
publieke en private partners, waarmee de recherchefunctie ongetwijfeld gediend zal zijn. De korpsen 
laten zich over deze samenwerking in elk geval positief uit.  

Een aantal korpsen heeft qua menskracht fors moeten 'inkrimpen' bij de regionalisering van de politie. 
Dit heeft de bekende klachten over een chronisch capaciteitsgebrek niet bepaald doen verminderen. 
Een ander uitvloeisel van bedoelde reorganisatie is de bezetting van een aantal schaal-8 functies (zie 
hierboven; zie ook elders in dit rapport). Het probleem hiermee zou zijn dat posities van coördinatoren 
bezet gehouden worden door voor dat werk relatief minder geschikte functionarissen, die op grond 
van anciënniteit op die posities terecht gekomen zijn, terwijl het 'aanstormende talent' met lagere 
schalen genoegen moet nemen.  

Verder is uit dit onderzoek weer eens gebleken dat er tussen de korpsen grote verschillen in 
naamgeving en terminologie bestaan voor dezelfde eenheden en functionaliteiten. Wat in het ene 
korps 'districtsrecherche' wordt genoemd, heet elders een 'unit executieve ondersteuning'; wat in het 
ene korps een 'unit' heet, wordt elders als 'basiseenheid' aangeduid. Hoewel die verschillen voor 
ingewijden ongetwijfeld weinig problemen zullen opleveren, lijken transparantie, communicatie, 
samenwerking en uitwisseling met andere organisaties hiermee toch niet gediend te zijn. Het zou 
serieuze overweging verdienen om te streven naar meer uniformiteit in dezen, zowel qua vorm als 
inhoud.  

Over de recherche-opleiding heeft dit onderzoek een aantal behartenswaardige uitkomsten 
opgeleverd. De Rechercheschool van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut voor de Politie 
(LSOP) kampt met een enorm capaciteitsprobleem. Het zou aanbeveling verdienen om op korte 
termijn te beginnen met het zoeken naar oplossingen om die situatie te veranderen. Een ander punt 
ten aanzien van de recherche-opleiding betreft het gebrek aan toetsing en certificering. Behoudens 
enkele uitzonderingen blijken die twee zaken nog in de kinderschoenen te staan. 


