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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 felt dat er al geruime tijd signalen zijn dat (specialis-
tische) 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, inbraalc 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, ressor-
terend onder het LSOP (het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum voor de 
Politic). 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 per-
soonlijk bezocht door een (soms twee) van de onderzoekers. 
De geInterviewde 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 
genterviewd. 
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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 uiteen-
vallen in nog ldeinere geografische eenheden, vaak basiseenheden genoemd, 
die op hun beurt weer bestaan uit teams of groepen. Van deze 'proto-
typische' 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-Water-
land, 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 geelimineerd. 

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 emstige 
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 pralctijk blijken de korpsen overigens met de nodige flexibiliteit om te 
springen met de geschetste driedeling in werkaanbod en werkverdeling. Ms 
algemeen principe geldt dat de aard en omvang van het aan te paldcen 
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 betrokIcen. 

Recherchewerk op regio-niveau 
Op het centrale regio-niveau kunnen ruwweg twee typen recherchewerk 
onderscheiden worden: 
1 ondersteunende recherchediensten (zoals bijvoorbeeld van de tech- 

nische 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. 
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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 specia-
lismen kunnen ondergebracht zijn in een organisatorische eenheid die zich 
touter met het betreffende deelterrein bemoeit, bijvoorbeeld een bureau 
jeugd- en zedenzalcen, of er kan in voorzien zijn door voor onderscheiden 
taalcvelden zogeheten taakaccenthouders te benoemen. Een taakaccenthouder 
in een districtsrecherche is over het algemeen een rechercheur die op zijn 
gebied opsporingsonderzoek coordineert en optreedt als adviseur en vraag-
baak. Daamaast kan een taakaccenthouder zelf executief werk uitvoeren, Op 
het gebied van zijn eigen taakaccent, maar ook op andere gebieden. In hoe-
verre 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 - wat de korpsen 
noemen - de veel voorkomende criminaliteit, of met andere woorden: 
recherchewerk dat relatief weinig tijdsinvestering (de zogenaamde 6-uurs-
zaken) en weinig specialistische kennis vraagt. De betrolcken politie-
functionarissen verrichten dit werk naast en tijdens het uitoefenen van hun 
werlczaamheden in het kader van de brede basispolitiezorg. 
Evenals in de districtsrecherches kunnen in de basispolitie taakaccent-
houders voorkomen. Ook bier gaat het om functionarissen die ten aanzien 
van een taalcveld een coordinerende functie vervullen. 

Projecten 
Naast de geschetste organisatiestructuur kennen de korpsen op diverse 
criminaliteitsterreinen, van veel voorkomend tot georganiseerd, tat van meer 
of minder permanent bestaande teams en/of projectmatige activiteiten, zoals 
een roofcoordinatieteams 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 rijIcsdiensten) 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. Arrestatietearns (AT's) en 
Kemteams (IRT's) zijn zonder uitzondering interregionale voorzieningen. 
Daarnaast bestaan er vele andere samenwerkingsverbanden: op grote schaal 
wordt samengewerlct op de gebieden computercriminaliteit, observatie (OT's) en 
politiele infiltratie. Tevens noemt een aantal korpsen samenwerldng 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 
uitmalcen 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. Daamaast wordt samengewerkt met milieu-
diensten (van zowel gemeente, provincie als Ministerie van VROM) en met de 
Kamer van Koophandel. Afdelingen Jeugd en Zeden Zalcen (JZZ) werken veel 
samen met hulpverleningsinstanties. 

Vootzover er wordt samengewerict met particuliere instanties gebeurt dit vaak op 
ad hoc basis en vooral met financiele instellingen (denk aan het Meldpunt 
Ongewenste Transacties) en accountants. Deze laatste Icunnen bijvoorbeeld voor 
ingewildcelde onderzoeken worden ingehuurd. Oak wordt melding gemaalct 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 Len korps betoonde zich uiterst 
enthousiast over de samenwerking met het OM. De wijze waarop de recher-
chefunctie 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 werlczaamheden tussen verschil-
lende eenheden naar voren gebracht, bijvoorbeeld tussen projectteams en 
rechercheteams, of tussen districtelijke recherche-afdelingen onderling of 
tussen deze recherche-afdelingen en regionaal opererende divisies. 
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Sommige korpsen hebben te maken met lcnelpunten die in de ogen van de 
genterviewden een direct gevolg van de laatste reorganisatie zijn. Hierbij 
gaat het om functionarissen die veer 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 schaa1-8-functies bezet houden, terwijI de voor die 
functies meer geschikte personen nog in salarisschaal 7 zijn aangesteld. 

Een aantal korpsen noemt een gebrek aan capaciteit als het belangrijlcste 
knelpunt. 
In ongeveer een derde van de korpsen antwoordden de ge'intenriewden dat 
de lcwaliteit van het recherchewerk en een gebrek aan enraring een belangrijk 
knelpunt vormen. In enkele gevallen betreft dat met name genoemde 
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terreinen, te weten: financieel rechercheren en digitaal rechercheren inclusief 
de ontwilckelingen rondom Internet. In ruim een derde van de korpsen is de 
lcwaliteit van processen-verbaal een probleem. De PV's zijn in de woorden 
van de geInterviewden `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 recherche-
functies 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 recher-
cheurs: ze zijn `handig' met automatisering en komen blanco binnen; ze 
hebben geen rechercheverleden en leren onmiddellijk om projectmatig te 
rechercheren. Opgemerkt wordt dat het aantreklcen 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 verkregen 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 beves-
tigend. 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 
lunctiegericht' 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 politiefunctio-
narissen niet - of pas na een lange wachttijd - aan een opleiding kunnen 



deelnemen. Daarnaast is een aantal korpsen van mening dat de Recherche-
school meer zou moeten aansluiten op de pralctijk, op nieuwe ontwildce-
lingen en nieuwe rechercheprocessen. 
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De rechercheschool erkent het capaciteitsprobleem. Door de jaren been 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 kantteke-
ningen, waarvan de belangrijlcste 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 bun eigen opleidings-

behoefte 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 
worth. 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 belangrijlcste bevinding van dit onderzoek is dat – in tegenstelling tot alle 
signalen en denkbeelden die er bestaan over het verdwijnen van specia-
lismen en specialistische deskundigheid in de recherchefiinctie – de korpsen 
wel degelijk op diverse organisatorische niveaus allerlei voorzieningen 
getroffen hebben om te kunnen beschikken over (specialistische) recherche-
deskundigheid. 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 gecreeerd 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 onvol-
doende specialistische deskundigheid zouden beschikken, hetgeen een 
aanleiding vormde tot het uitvoeren van dit onderzoek, kan door de 
onderzoeksbevindingen derhalve niet worden bevestigd. 

7 

De beschikbare organisatorische voorzieningen kunnen varieren van 
zogenaamde taakaccenthouders die (een deel van) bun tijd besteden aan de 
uitvoering en/of coordinatie van recherchewerk op een bepaald terrein, tot 
aparte teams van - soms speciaal opgeleide - ftinctionarissen 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 toe-
nemende politieke aandacht voor georganiseerde misdaad voorzieningen 
getroffen voor de opsporing hiervan; als gevolg van de ontwiklcelingen 
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 - populair uitgedrukt - 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 zedenzalcen dat deze aan de uitvoering van de jeugd-
taak 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 jeugdtaalc. In het 
verlengde hiervan past een kanttekening over de lcwaliteit van de recherche-
functie. 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 
beschiklcen over (specialistische) recherchedeskundigheid op onderscheiden 
rechercheterreinen, garandeert uiteraard nog niet dat de lcwaliteit van het 
geleverde recherchewerk in de praktijk ook werkelijk voldoet De onderzoeks-
bevindingen werpen bier slechts zijdelings een licht op. De geinterviewden 
hebben op uitnodiging van de onderzoekers de hand in eigen boezem 
gestoken en aangegeven dat de lcwaliteit 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 
palcken. 

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 meet observatieteams, 
arrestatieteams of verhoorstudio's bestaan samenwerkingsverbanden tussen 
regiokorpsen. Ook de interregionale rechercheteams voor de aanpalc 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 schaa1-8 
functies (zie hierboven; zie ook elders in dit rapport). Het probleem hiermee 
zou zijn dat posities van coordinatoren bezet gehouden worden door voor 
dat werk relatief minder geschikte functionarissen, die op grond van ancien-
niteit op die posities terecht gekomen zijn, terwij1 het 'aanstormende talent' 
met lagere schalen genoegen moet nemen. 
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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 behartens-
waardige 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 Idnderschoenen te staan. 



1 lnleiding en methode 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de organisatie 
van de recherchefunctie in de 25 regiokorpsen, in het bijzonder naar de wijze 
waarop de beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de korpsen 
is geregeld. 

In dit hoofdstuk worden de achtergrond en aanleiding van dit onderzoek 
geschetst, komen enkele centrale begrippen aan de orde, waarna tenslotte de 
onderzoeksvragen en -methode aan bod komen. 

1.1 	Achtergrond 

Al enkele jaren zijn er signalen dat in de recherchefunctie van de Neder-
landse politie onvoldoende specialistische deskundigheid aanwezig zou zijn. 
Vooral het gebied tussen veel voorkomende en zware georganiseerde 
criminaliteit zou te zeer onderbelicht blijven. Dit middengebied, zoals het in 
de politiewereld veelal genoemd wordt, omvat onder meer. jeugd- en zeden-
delicten, inbraak in woningen en bedrijfspanden, milieu, vuurwapens, 
fraude, gewelds- en levensdelicten (zie bijvoorbeeld Wiebrens, 1994). 

Algemeen wordt aangenomen dat de invoering van de 'generale taakstelling' 
het ontstaan van deze situatie in de hand gewerkt heeft. Het invloedrijke 
rapport Politie in Verandering (1977) heeft destijds een reorganisatie bij de 
politie op gang gebracht waarbij de wijkteampolitie zijn intrede deed. Specia-
listische recherche-afdelingen werden grotendeels opgeheven om plaats te 
maken voor wijkteams met een generale taalcstelling. De teams werden 
geacht de bulk van het werkaanbod - dus inclusief recherchewerk - te 
kunnen afhandelen. Volgens dit concept zijn de meeste regio's tot op de dag 
van vandaag georganiseerd. Doorgaans wordt voor deze organisatiewijze de 
term `basispolitiezorg' gebruikt. De basispolitie is op lokaal niveau, dicht bij 
de burger, gesitueerd. 1  

In een 'quick scan' van literatuur op dit gebied, uitgevoerd door het WODC 
(zie Kruissink, 1996) in opdracht van de voormalige Directie Politie van het 
ministerie van Justitie, worden drie clusters van knelpunten/problemen 
onderscheiden waarvan er een de deskundigheid en professionaliteit betreft. 
De gesignaleerde knelpunten/problemen ten aanzien daarvan zijn: 

Momenteel is er onder invloed van ervaringen in de Verenigde Staten van Amerika en 
Groot-Brittannie zelfs een ontwildceling gaande in de richting van nog kleinschaliger en 
nog meer in de samenleving geintegreerde politiezorg. In genoemde landen staat die 
manier van werken bekend als 'community policing', in ons land wordt veelal de term 
'gebiedsgebonden politiezorg' gebezigd (zie voor de ontwildcelingen in Nederland op dit 
gebied Beumer e.a., 1997). 



Resumerend zijn er aan de ene kant signalen dat er bij de recherche onvol-
doende specialistische deskundigheid zou zijn, terwijI er aan de andere kant 
in de praktijk ook voorbeelden van oplossingen zijn te vinden. Naast de 
genoemde drie voorbeelden zijn er ongetwijfeld nog andere varianten in de 
korpsen te vinden. 
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— Op terreinen waar meer dan basiskennis is vereist, is kennis van 
richtlijnen en wetgeving inzake de opsporing onvoldoende of niet 
aanwezig. 

— Noodzakelijke specifieke vaardigheden zijn onvoldoende of niet 
aanwezig. 

— Opgebouwde recherchekennis wordt min of meer permanent bedreigd 
door personeelswisselingen. 

— Het verloren gaan van specialistische eenheden (Jeugd- en zedenzalcen, 
vuurwapenzaken etc.) is een punt van zorg; er zijn te weinig deskun-
digen. 

— Rechercheurs hebben het rechercheren de laatste decennia onvoldoende 
geleerd doordat zij meer administratieve ambtenaren geworden zijn. 

— Er is nog maar weinig ervaring opgedaan met relatief nieuwe recherche-
terreinen zoals emstige milieucriminaliteit. 

— De kwaliteit van processen-verbaal kan sterk verbeteren. 
— Toenemende professionalisering van de criminaliteit zou een toene-

mende professionalisering van het politieapparaat vereisen. 
— Strategische misdaadanalyse lijkt in ons land nog in de kinderschoenen 

te staan. 

Wie deze problemen in de politiewereld aan de orde stelt, zal al vrij snel te 
horen krijgen dat de herinvoering van de specialistische recherche-afdelingen 
het antwoord op de genoemde 'noblemen zou bieden. Domweg terugkeren 
naar de verkokerde organisatie van 25 jaar geleden, is echter om diverse 
redenen niet aan de orde. Op zich biedt het huidige wijkteammodel wel 
degelijk mogelijlcheden om te voorzien in specialistische deskundigheid. In 
de reeds genoemde 'quick scan' worden daarvan due voorbeelden uit de 
huidige politiepralctijk beschreven. Heel summier aangeduid, zijn dat: 
— op regionaal niveau functionerende kleinschalige bureaus van specia-

listen die via contactpersonen/taakaccenthouders in de districten of 
basiseenheden ondersteuning bieden aan de basispolitiemensen; als 
voorbeeld dienen de pilotbureaus schietwapenondersteuning (zie Kruis-
sink & Blees, 1995), die overigens inmiddels de status van pilot ontstegen 
zijn; 

— van buitenaf – op tijdelijke basis – ingehuurde deskundigen (zie Nelen 
e.a., 1995); 

— projectteams die een bepaald probleem integraal aanpaldcen met 
inschakeling van alle betroklcen actoren; als voorbeeld dient het Amster-
damse overvalteam (zie Ouervalthermometer, 1995; zie Gradve e.a., 1995). 
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Een overzicht van de wijze waarop de korpsen voorzien in de beschikbaar-
heid van expertise ontbreekt, laat staan dat jets bekend is over de ervaringen 
met de diverse wijzen waarop de beschikbaarheid van specialistische 
deskundigheid in de korpsen is geregeld. 

1.2 	Enkele begrippen nader toegelicht 

In het voorgaande spelen de begrippen specialistische deskundigheid en 
recherchefunctie een belangrijke rol. Om spraalcverwarring te voorkomen, 
wordt in deze paragraaf kort op deze begrippen ingegaan en aangegeven hoe 
zij in dit onderzoek gebruikt zijn. 

Enkele tientallen jaren geleden bestonden er in de toenmalige rijks- en 
gemeentepolitiekorpsen afzonderlijke algemene recherche-afdelingen. In de 
loop der jaren zijn van deze algemene recherche-afdelingen taken afgesplitst 
en ondergebracht in aparte organisatorische eenheden. Het gaat om onder 
andere de technische recherche en de criminele inlichtingendiensten, 2  
eenheden die in de politiewereld over het algemeen als ondersteunende 
specialismen aangeduid worden. Datgene wat overblijft na deze afsplitsin-
gen, kan aangeduid worden met de term tactische recherche; de tactische 
recherche verricht haar taken met gebruikmaking van de ondersteuning die 
de bedoelde afgesplitste diensten bieden (zie bijvoorbeeld Enquetecom-
missie opsporingsmethoden, 1996). 

Daarnaast zijn in de jaren zestig en zeventig specialistische recherche-
afdelingen van een andere orde ontstaan: in reactie op de groeiende 
criminaliteit werden afdelingen op tactische recherche-terreinen als vuur-
wapens, verdovende middelen, heling en overvallen opgericht Met het 
verschijnen van het hiervoor reeds genoemde rapport Politie in Verandering 
is vervolgens echter een proces van de-specialisering op gang gekomen: de 
generale taakstelling werd ingevoerd waarmee r!en groot deel van het werk 
van de tactische recherchespecialismen werd ondergebracht in wijkteams in 
de basispolitiezorg (zie Horn, 1996; Kruissink, 1996). 
Eind jaren tachtig leidde die situatie in kringen van politie en justitie tot 
onvrede over de aanpak van onder andere fraude, milieucriminaliteit en 
georganiseerde misdaad (zie bijvoorbeeld Enquetecommissie opsporings-
methoden, 1996). Dit gaf een impuls tot de oprichting van specialistische 
eenheden op die terreinen. 

2 Meer informatie over de werkzaamheden van deze verschillende recherche-afdelingen 
wordt in het volgende hoofdstuk gegeven. 



In meer algemene termen warden recherchewedczaamheden in de politie-
wereld veelal gekwalificeerd met aanduidingen als executief ezdministratiel 
ondersteunend, enzovoort. In de praktijk kan een woud van dergelijke 
kwalificaties aangetroffen worden, die lang niet altijd even eenduidig en 
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Het begrip specialistische deskundigheid 
Specialistische deskundigheid, of - zo men wil - specialisering, specialisatie 
en specialisme zijn geen eenduidige begrippen. Zoals uit het voorgaande al 
Week, kan het begrip specialistische deskundigheid op diverse manieren in 
de politieorganisatie gehanteerd worden. 
— In de eerste plaats zijn er de afsplitsingen van het rechercheproces, zoals 

het werk van de criminele inlichtingendiensten, de Technische Recher-
che-afdelingen, de observatieteams enzovoort. Hierbij moet overigens 
wel aangetekend worden dat de grens tussen deze vorm van specialis-
tische deskundigheid en algemene recherche-deskundigheid diffuus is. Is 
bijvoorbeeld het verhoren van verdachten een activiteit waarvoor specia-
listische deskundigheid vereist is, of hood dit tot het standaardpaldcet 
aan vaardigheden van elke persoon die (tactisch) recherchewerk doet? 
Wanneer wordt gesproken van specialismen, wanneer van algemene 
vaardigheden? 

— In de tweede plaats kunnen onder specialismen deelterreinen van het 
tactische recherchewerk verstaan worden, zoals jeugd en zeden, georga-
niseerde misdaad, ovenrallen enzovoort. Het specialisme op zo een deel-
terrein wordt bedreven door functionarissen die op dat gebied over zeer 
veel kennis en ervaring beschikken, en daar over het algemeen speciaal 
voor opgeleid zijn. 

— In de derde plaats worden specialismen in de politiewereld vaalc uitge-
legd in termen van capaciteit en niet zozeer in termen van kundigheid. 
De aanwezigheid van een specialistische afdeling of functionaris 
betekent dan feitelijk niets anders dan dat capaciteit is vrijgemaakt voor 
een bepaald terrein. 

Het begrip recherchefunctie 
De recherche bestaat niet, recherchewerk bestaat wel en wordt op diverse 
niveaus in politieorganisaties uitgevoerd. Het vindt niet alleen plaats in 
afdelingen die zich uitsluitend met recherchewerk bezighouden; oak basis-
politiefunctionarissen doen recherchewerk. Recherche is daarmee meer een 
functionaliteit dan een afdeling. Het verdient derhalve aanbeveling om de 
termen recherchefunctie en/of recherchewerk te gebruiken. 
Recherchewerk omvat een heel scala aan terreinen en werlczaamheden. De 
terreinen kunnen varieren van woninginbraak tot georganiseerde misdaad, 
de werlczaamheden kunnen varieren van het opnemen van een aangifte van 
inbraak tot het in beeld brengen van criminele organisaties of het aanhouden 
van vuurwapengevaarlijke verdachten. Dit onderzoek behelst de recherche-
functie in de brede zin des woords, in al haar facetten. 
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uniform gebezigd worden. Met name de Icwalificatie bridersteunend' verdient 
wat extra tekst, omdat hierover veel verwarring blijkt te kunnen ontstaan. 
Wanneer in de politieorganisatie sprake is van ondersteunende' taken ten 
behoeve van bepaalde functionarissen of organisatorische eenheden dan 
wordt daarmee gedoeld op werlczaamheden die 1) coOrdinerend/leiding-
gevend van aard kunnen zijn, 2) kunnen bestaan uit het verschaffen van 
adviezen en kennis (deskundigheid) en 3) het leveren van executieve 
diensten (menskracht) kunnen betekenen. Ook een combinatie van deze drie 
is mogelijk. 

1.3 	Aanleiding tot het onderzoek / opdrachtgever 

Er zijn diverse aanleidingen tot het uitvoeren van dit onderzoek. Zoals 
gesteld zijn er aanwijzingen dat onvoldoende specialistische recherche-
deskundigheid bij de politie aanwezig zou zijn. Naar aanleiding hiervan heeft 
de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het ministerie van Justitie 
in het najaar van 1996 in de tweejaarlijkse `programmeringsronde' waarin het 
onderzoeksprogramma van Justitie wordt vastgesteld, aan het WODC 
gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de recherche-
functie en de beschikbaarheid van specialistische recherchetalcen in de 
regiokorpsen geregeld zijn.3  

Een andere aanleiding tot dit onderzoek betreft de evaluatie van de (meest 
recente) politiewet, de Politiewet 1993. In de politiewet is, zoals bekend, de 
regionale politie geregeld (zie bijlage 2 voor een kaartje met de 25 regio-
korpsen). Minister-president Kok heeft op 1 september 1994 aan de Tweede 
Kamer toegezegd dat de Politiewet 1993 in de tweede helft van de lopende 
kabinetsperiode geevalueerd zal worden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in 
een eerste nota van de ministers van Binnenlandse Zalcen en van Justitie, 
getiteld 'De politiewet 1993; een eerste beoordeling' (d.d. 23 januari 1997). In 
deze nota staat over specialistische deskundigheid het volgervie: `Wij 
bespeuren een voorzichtige tendens om meer aandacht te geven aan de 
organisatie van specifieke deskundigheden in de regio. Deze positieve 
ontwikkeling achten wij van groot belang in het kader van de kwaliteit van de 
taalcuitvoering. Op onderdelen zullen wij voorstellen ontwildcelen ter 
versterking van de specialistische politiezorg'. 

3 Het idee dat de specialistische desktmdigheid in de recherche-functie te wensen zou 
overlaten, heeft ook andere activiteiten tot gevolg gehad: het project Kwaliteit 
Recherche, ook bekend onder de naam 'Project Blom' (zie Horn en Van der Fluit, 1996) 
en het project ACCACIA, welke twee projecten medio 1997 uiteindelijk zijn samen-
gevoegd tot het project ABRIO. Verder heeft een werkgroep in opdracht van de Raad van 
Hoofdcormnissarissen onderzoek verricht naar de politiele jeugdzorg in de 25 korpsen 
(Werkgroep 'Visie op de politiele jeugdzorg'.(1997)) en is de Inspectie Politie bezig met 
een onderzoek naar de wijze waarop de korpsen invulling geven aan de zedentaak. 



Bovendien is in dit kader door de Minister van Justitie een toezegging gedaan 
aan de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie; dat 
gebeurde tijdens het wetgevingsoverleg van 2 december 1996 over de Politie-
begroting. De telcst van de toezegging luidt letterlijk: 'De kwestie van de 
specialismen (jeugd- en zedenpolitie, en veld- en milieupolitie) komt bij de 
evaluatie van de Politiewet in een totaaloverzicht aan de orde.' 

De opdrachtgever voor het hier voorgestelde onderzoek is de Directie Straf-
rechtelijke Handhaving van het ministerie van Justitie, vertegenwoordigd in 
de werkgroep die belast is met evaluatie van de Politiewet. 

1.4 	Onderzoelcsvragen 

Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de beschikbaarheid van specialis-
tische deskundigheid en — daarmee onlosmalcelijk verbonden — de organisatie 
van de recherchefunctie. 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende onderzoeicsvragen. 

I 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 (m.n. de kemteams, het 
LRT en het KLPD, c) met extemen (bijvoorbeeld gemeenten, bedrijfs-
leven)? 

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

1.5 	Methode van onderzoek 
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Inventarisatie 
Teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een inventari-
serende ronde gemaakt longs de 25 regiokorpsen en de Rechercheschool te 
Zutphen, ressorterend onder het LSOP (het Landelijk Selectie- en Opleidings-
centrum voor de Politie). Bij de korpsen en de Rechercheschool zijn inter-
views afgenomen en daarbij werden, voorzover mogelijk, korpsbedrijfs-
plannen, beleidsnota's en dergelijke verzameld. De korpsen en de Recherche-
school zijn daartoe persoonlijk bezocht door een (soms twee) van de 
onderzoekers. 



Respondenten 
De te interviewen personen zijn gezocht op het niveau van de korpsleiding. 
Die keuze is gemaakt vanuit de veronderstelling dat die groep het beste in 
staat zou zijn een volledig beeld van de regiokorpsen te verschaffen. De 
korpsen is gevraagd zelf aan te geven welke functionaris(sen) geinterviewd 
zouden worden. 
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De uiteindelijk geinterviewde functionarissen zijn in de meeste gevallen 
aflcomstig uit de beoogde groep. Onder hen bevinden zich korpschefs, plaats-
vervangend korpschefs en regionale recherchechefs. Daarnaast heeft in een 
aantal gevallen ook een vertegenwoordiger van een district of een districte-
lijke recherchedienst aan de interviews deelgenomen. Uiteindelijk zijn in 26 
interviews (25 korpsen + de Rechercheschool) in totaal 37 personen geinter-
viewd. Een aantal keer vonden de interviews dus `groepsgewijs' plaats, met 
twee of drie politiefunctionarissen tegelijkertijd. Zie bijlage 3 aan het eind 
van dit rapport voor een volledig overzicht van geinterviewde politie-
functionarissen. 

Interviews 
De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van een lijst met aandachts-
punten. De aandachtspunten waren van tevoren naar de te interviewen 
personen opgestuurd am hen in de gelegenheid te stellen zich voor te 
bereiden en eventueel bij collega's te informeren over de gang van zaken in 
de organisatie. Daarnaast beschikten de onderzoekers - louter voor eigen 
gebruik - over een 'checklist' met recherchespecialismen. Voor het interview 
op de Rechercheschool is van tevoren een aparte lijst met aandachtspunten 
opgesteld. Dit interview is als een van de laatste in de reeks uitgevoerd 
waardoor het mogelijk was om dit instituut te confronteren met hetgeen 
door de korpsen over de recherche-opleiding naar voren gebracht was. 

Zonder uitzondering duurden de interviews zo'n 2 a 3 uur. Voor zowel 
interviewers als genterviewden waren dit over het algemeen zeer intensieve 
en inspannende bijeenkomsten. De interviews werden vastgelegd op schrift 
(aantekeningen) en - in vrijwel alle gevallen - op geluidsband. 

De materiaalverzameling verliep over het geheel genomen naar tevredenheid. 
Hoewel in veel korpsen vermoeid werd gereageerd en werd gemopperd 
vanwege 'het zoveelste onderzoek van 'Den Haag' naar de recherche' 
(daarmee doelend op de activiteiten van 'Project Accacia', 'Project Blom' en 
de onderzoeken van de Inspectie Politic en het Nederlands Politie Instituut; 
zie voetnoot 2), werden de onderzoekers over het algemeen vriendelijk 
ontvangen en toonde men zich zeer behulpzaam. 

Verwerking van het materiaal 
Alle interviews zijn na afloop op basis van de geluidsband en de schriftelijke 
aantekeningen uitgewerkt tot verslagen. Twee interviews zijn niet op 



geluidsband terecht gekomen. Eenmaal omdat een korps niet instemde met 
het maken van een geluidsopname en een andere keer omdat de gemaakte 
geluidsopname niet deugde, zo bleek achteraf. Afspelen van de opname 
leverde uitsluitend een monotone bromtoon op. 

De interviews hebben een schat aan informatie opgeleverd. Eon kanttekening 
moet daarbij nog gemaalct warden. De interviews hadden als gevolg van het 
gebruik van een aandachtspuntenlijst een 'half-gestructureerd' karakter. Dat 
is een bewuste keuze geweest, teneinde de complexiteit en uniciteit van de 
verschillende korpsorganisaties zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen 
en tegelijkertijd alle mogelijke relevante inforrnatie te verzamelen. De keer-
zijde van deze methode is dat soms in een interview opeens relevante 
onderwerpen aangesneden werden die in voorgaande gespreldcen nog niet 
naar voren gekomen waren. Waar dat tot storende omissies geleid heeft, zijn 
die zoveel mogelijk weggenomen door korpsen achteraf telefonisch te 
benaderen met een paar gerichte vragen. 

1.6 	Beperldngen van het onderzoek 
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Alvorens in het volgende hoofdstulc de resultaten van het onderzoek te 
presenteren, is het nuttig om even sill te staan bij enkele beperkingen van dit 
onderzoek. Het zijn beperkingen die van meet af aan in de opzet van dit 
onderzoek zijn ingebouwd, voomamelijk op grond van praktische over-
wegingen (hap tijdsbestek). 
Zoals al aangegeven, is het onderzoek geconcentreerd op de organisatie van 
recherchewerk in de 25 regiokorpsen en de wijze waarop (specialistische) 
deskundigheid geregeld is. Informatie is verzameld door middel van inter-
views met politiefunctionarissen in de korpsen. Dit brengt met zich mee dat 
het beeld dat de geinterviewden geschetst hebben, in meet of mindere mate 
kan afwijken van de dagelijlcse pralctijk. De dagelijkse pralctijk is echter niet 
rechtstreelcs in het onderzoek betroklcen, maar hoogstens 'via de bril van de 
geinterviewden' in het onderzoek terecht gekomen. Dit mogelijke verschil 
tussen enerzijds het beeld dat de geinterviewden geschetst hebben en 
anderzijds de dagelijkse praktijk zou zich zelfs nog des te sterker kunnen 
manifesteren doordat functionarissen geinterviewd zijn die relatief vet van de 
'werlcvloef afstaan, namelijk de korpsleiding. (Die keuze is gemaalct omdat 
juist op dat niveau een overzicht over een heel regiokorps verwacht kon 
worden). Wat dit verschil tussen papier en praktijk echter wat ldeiner maakt, 
is dat - zoals reeds vermeld - de lijst met te behandelen aandachtspunten 
van tevoren is opgestuurd om de respondenten gelegenheid te geven bij 
collega's te informeren over de gang van zalcen in de pralctijk. Dat laatste 
bleek in veel gevallen inderdaad gebeurd te zijn. Ook heeft in een aantal 
gevallen tevens een vertegenwoordiger van een district of een districtelijke 
recherchedienst aan de interviews deelgenomen (zie bijlage 3). Voor die 
fimctionarissen geldt het bezwaar van de afstand tot de dagelijkse pralctijk in 
mindere mate, of zelfs helemaal niet 
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Een andere beperking van dit onderzoek is dat het geen uitsluitsel geeft over 
de lcwaliteit van recherchewerk, of over de mate waarin de organisatie van 
recherchewerk en de wijze waarop specialistische deskundigheid is geregeld, 
zijn toegesneden op behoeften die er in de maatschappij bestaan. 
Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van een afdeling Jeugd- en Zedenzaken in een 
districtsrecherche hoeft geenszins te betekenen dat die afdeling goed werk 
aflevert en voldoende capaciteit heeft. Dergelijke aspecten zijn slechts 
zijdelings aan bod gekomen omdat zij buiten de vraagstelling van dit 
onderzoek zijn gehouden. 



2 Organisatie van de recherchefunctie 

In dit hoofdstuk komen de organisatie van de recherchefunctie en de 
beschikbaarheid van specialistische deskundigheid in de 25 regiokorpsen aan 
de orde. Vervolgens komt de samenwerking tussen korpsen onderling en van 
korpsen met andere instanties, zowel publieke als particuliere, aan bod. Tot 
slot wordt ingegaan op de ervaringen van de korpsen met de wijze waarop de 
recherchefunctie is georganiseerd. 

2.1 De korpsen in vogelvlucht 

Alvorens in te gaan op de organisatie van de recherchefunctie, wordt de 
organisatie van de 25 korpsen in het algemeen bekeken. De gegevens van de 
25 korpsen overziend, valt direct op dat een organisatievorm veruit het 
meeste voorkomt. Het beeld daarvan zal lezers die met de politie bekend zijn, 
niet verbazen. De korpsorganisatie die het meeste voorkomt, bestaat uit een 
aantal geografische eenheden, meestal districten genoemd, die op hun beurt 
uiteenvallen in nog kleinere geografische eenheden, vaak basiseenheden 
geheten (zie figuur 1). De basiseenheden in die organisatievorm zijn veelal 
weer onderverdeeld in nog kleinere geografische eenheden die vaak als teams 
of groepen aangeduid worden. 

Figuur 1: Schematische weergave van de meest voorkomende organisatievorm 
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Hoewel de termen 'district' en 'basiseenheid' zonder meet het meeste 
voorkomen, hanteren de korpsen geen identieke naamgeving voor hun 
organisatie-onderdelen. Zo heten de districten van het korps Haaglanden 
gebiedsgebonden onderdelen, de basiseenheden van Gelderland-Midden units 
en zo zijn er nog wel meet verschillen. 

Korpsen die afwijken van de hierboven geschetste 'modale' structuur, zijn: 

— Zaanstreek-Waterland 
— Gooi en Vechtstreek 
— Brabant Zuid-Oost. 
— Noord- en Oost-Gelderland 
— Zuid-Holland-Zuid 

In de eerste due korpsen van dit rijtje (Zaanstreek-Waterland 4, Gooi en 
Vechtstreek en Brabant Zuid-Oost) bestaat het niveau van de districten niet 
In deze regio's stuurt de korpsleiding rechtstreelcs de basiseenheden aan (in 
Brabant Zuid-Oost 'territoriale afdelingen' geheten). Bij de andere twee 
korpsen, Noord- en Oost-Gelderland en Zuid-Holland-Zuid, is het niveau van 
de basiseenheden uit het organisatieplaatje geelimineerd. 

Bij deze vijf korpsen met een 'afwijkende' organisatiestructuur ligt een 
streven naar minder organisatorische lagen met minder 'overhead' ten 
grondslag aan de gekozen organisatievorm. Door sommige korpsen is tijdens 
de interviews aangegeven dat afstemming op de bestuurlijke omgeving ook 
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de keuze voor de organisatiestructuur. 

2.2 	De organisatie van de recherchefunctie in vogelvlucht 

In grove lijnen vertoont de organisatie van de recherchefunctie in de 25 
korpsen onderling sterke overeenkomsten. Recherchewerk wordt op alle 
niveaus in de korpsen verricht, zowel op regionaal, districtelijk als basis-
eenheidsniveau. Zie ook bijlage 4 voor een beknopt overzicht van de 
recherchefunctie in de 25 regiokorpsen. 

Een driedeling in recherchewerk en -organisatie 
De meeste 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 middencrimina- 

4 
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Formed zou de opheffmg van de districten in Zaanstreek-Waterland pas op 1 januari 
1998 ingaan, maar ten tijde van het interview- in de periode rondom de zomer van 1997 
- was dat al de feitelijk praktijk, zo gaf de genterviewde aldaar aan. 
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liteit of lokaal ernstige criminaliteit. Door de bank genomen wordt de veel 
voorkomende criminaliteit zoveel mogelijk door de basispolitie afgehandeld, 
de middencriminaliteit door de districtsrecherche en de zware en georgani-
seerde criminaliteit door regionaal opererende rechercheteams of op 
bovenregionaal niveau door samenwerkende korpsen in de Kernteams, ook 
we! IRT's (Interregionale Recherche Teams) genoemd. 

Aan de grove driedeling in recherchewerk en recherche-organisatie zijn voor-
delen verbonden, zoals treffend verwoord door een van de geinterviewden: 
Waar vroeger de rechercheafdelingen uiteindelijk alleen nog maar de top van 
de criminaliteitsberg aanpakten en de rest lieten liggen, is met de huidige 
structuur georganiseerd dat de kleine criminaliteit - waar met name de burger 
veel last van heeft - door de basiseenheden wordt opgepakt. Door afbakening 
van capaciteit bereik je dat. Als je dat niet veilig stelt, krijg je al gauw dat iedere 
rechercheur met een redelqk zware zaak bezig is. En dan wordt de kleine 
criminaliteit gewoon vergeten. En dat is de sterkte van deze gelmgdheid in het 
rechercheproces'. Ook wordt gewezen op het feit dat voorheen rechercheurs 
'de neiging hadden om mooie zaken te draaien' waardoor de rest van het 
werkaanbod dreigde te blijven liggen. 

Overigens moet deze beschrijving van de driedeling in werkaanbod en 
korpsinzet niet al te strikt opgevat worden. De korpsen springen er met de 
nodige flexibiliteit mee om. Als algemeen principe geldt dat de aard en 
omvang van het aan te paldcen probleem bepalend zijn voor de inzet van 
functionarissen en organisatie-onderdelen, en niet het `organisatieharkje', zo 
werd in veel korpsen gesteld. Een zaalc die aanvankelijk in handen van een 
districtsrecherche is, kan wanneer de zaak complexer of omvangrijker wordt, 
overgaan naar bijvoorbeeld een regionaal rechercheteam. Vaalc blijven 
degenen die aanvankelijk met de zaak bezig waren, dan nog betroklcen. Wat 
hier meespeelt is - zoals een van de genterviewden opmerkte - dat de 
omvang en complexiteit van een zaak bij aanvang van een opsporingsonder-
zoek soms niet bekend zijn. Een zaalc kan uitgroeien. Zo kan een enkele 
overval tot het domein van een districtsrecherche behoren, maar wanneer bij 
de zevende overval op rij het vermoeden van een criminele organisatie 
ontstaat, of een verband tussen die overvallen aan het licht komt, kan het een 
zaalc worden voor een regionale eenheid die zich met zware, georganiseerde 
misdaad bezig houdt 

Er zijn nog enkele redenen waarom de driedeling in recherchewerk niet al te 
strikt genomen moet worden. Het onderscheid tussen de verschillende 
niveaus is soms diffuus, zoals geillustreerd wordt door een van de geinter-
viewden: Vroeger had je die scheiding tussen recherche en surveillance. Dan 
kon je de situatie hebben dat de rechercheurs van gekkigheid niet wisten welke 
zaak ze het eerste moesten aanpakken en de surveillance had een dienst van 
'twee uur op- twee uur af en kon steeds opnieuw melden dater geen bijzonder-
heden waren. Dat zou nu niet meer voorkomen. Mede onder druk van het OM is 



er meer aandacht voor criminaliteit gekomen. Als zich meer criminal iteit 
aandient, moet het ook mogelijk zijn om de hele eenheid daarbij in te zetten; 
dat mag dan ook ten koste gaan van het toezicht op straat Als het gaat om de 
veel voorkomende criminal iteit, dan zijn het juist niet de op regionaal niveau 
beschikbare rechercheurs die zich daarmee bezig houden, maar juist de 
teamleden. In feite is iedereen in de teams inzetbaar voor recherchewerk.' 
Ook komt het in diverse korpsen voor dat functionarissen die als districts-
rechercheur optreden, basispolitiemensen zijn die op roulatiebasis voor 
kortere of langere tijd recherchewerk verrichten. Waar dat voorkomt, is dat 
een bewuste keuze die gemaakt is met het oogmerk om recherchekennis en 
-vaardigheden in de brede basispolitiezorg te verspreiden. 
Verder malcen diverse korpsen melding van de mogelijkheid om in regionale 
opsporingsonderzoeken een beroep te doen op mensen uit basiseenheden en 
districten die als het ware als uitzendkrachten kunnen worden ingezet 

Projectmatige activiteiten 
Naast de bedoelde driedeling in werkorganisatie 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 roofcoordinatieteam of een recherchebijstandsteam. 

De organisatie van recherchewerk in de 25 regiokorpsen wordt in de rest van 
dit hoofdstuk beschreven aan de hand van de verschillende organisatorische 
niveaus in de korpsen: regio, district en basis, waama wordt ingegaan op 
projectmatige activiteiten en teams. 

2.3 	Recherchewerk op regioniveau 

Op regionaal niveau kunnen ruwweg twee typen recherchewerk onder-
scheiden worden: 
1 het bieden van algemeen ondersteunende diensten (denk aan o.a. CID, 

HICD) alsook ondersteunende diensten op tactische terreinen (denk aan 
bijvoorbeeld jeugd- en zedenzaken), en 

2 het uitvoeren en ondersteunen van recherchewerk op het terrein van de 
zware, georganiseerde misdaad. 
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Ad 1: Ondersteunende recherchediensten 
Om met het eerste punt te beginnen: zonder uitzondering hebben alle 25 
korpsen op centraal niveau een aantal ondersteunende recherchespecia-
lismen beschikbaar. Het kan gaan om specialismen op het gebied van 
informatie, techniek of de arrestatie van verdachten. Vaak zijn deze voorzie-
ningen organisatorisch ondergebracht in een eenheid die luistert naar namen 
als 'Divisie Operationele Ondersteuning', 'Regionale Recherche Dienst', 
'Centrale Recherche' en dergelijke. Let wel, deze voorzieningen worden in 
een aantal gevallen gedeeld met andere regiokorpsen in de omgeving (zie 



paragraaf 2.6). Ondersteunende voorzieningen s  waarover alle korpsen — hoe 
dan ook — beschilcken, zijn: (zie Schema 1 voor een korte uitleg) 

5 

AT (Arrestatieteam) 
HKD (Herkenningsdienst) 
TR (Technische Recherche) 
CID (Criminele Inlichtingen Dienst) 
OT (Observatieteam) 
STO (Sectie Technische Ondersteuning) 
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Verder is in de korpsen, zoals reeds gesteld, op regionaal niveau nog een 
aantal voorzieningen beschikbaar, die diensten leveren op tactische 
rechercheterreinen. Over een BFO (Bureau Financiele Ondersteuning) en een 
of meer deskundigen op het gebied van computercriminaliteit/digitaal 
rechercheren beschikken alle korpsen. Deze twee voorzieningen worden 
overigens vaak gedeeld met andere regio's. 

Daamaast beschikken de korpsen op regionaal niveau nog over een keur aan 
andere specialismen. Soms gaat het op dit niveau om louter coOrdinerende 
bureautjes of functionarissen, soms zijn deze ook executief. In sommige 
regio's zijn er op het centrale niveau naast de reeds vermelde voorzieningen 
geen — of slechts enkele — extra voorzieningen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
korpsen in het noorden van het land en voor Amsterdam-Amstelland. In die 
gevallen zijn bedoelde voorzieningen elders georganiseerd, meestal in de 
districten. De meeste regio's daarentegen hebben op regionaal niveau nog 
een heel scala aan specialismen. Voorbeelden van korpsen met veel van deze 
ondersteunende voorzieningen op regionaal niveau zijn Rotterdam-Rijn-
mond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid en de beide Limburgse regio's. Over 
het geheel van alle korpsen bekeken gaat het hierbij am de volgende 
voorzieningen: 

misdaadanalyse 
jeugd en zeden (incl. verhoorstudio) 
politiele infiltratie 
milieu 
fraude 
drugs 
vuurwapens 
roofovervallen 
autocriminaliteit 

Een enkele uitzondering daargelaten, zijn de hier opgesomde afkortingen en namen van 
afdelingen/recherche-specialismen de werkelijke namen waaronder deze in de korpsen 
bekend staan. Wat dit betreft is de unifonniteit van de korpsen zeer groot. 



Schema 1: Wat doen de tactische recherche en de ondersteunende een-
heden?" 
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Tactische Recherche 
De tactische recherche laat zich het best omschrijven wanneer daarbij het proces van 
specialisatie binnen de recherche wordt betrokken. aldus de Enquetecommissie 
Opsporingsmethoden (1996). Zo is de CID als afzonderlijke eenheid ontstaan door taken 
van de klassieke, algemene recherche-eenheden at te splitsen. Andere van dergelijk 
afsplitsingen zijn bijvoorbeeld de OT's en AT's. De term tactische recherche wordt vaak 
gebruikt om onderscheid te maken met de technische recherche. De tactische recher-
cheur verzamelt infichtingen inzake strafbare feiten en personen die van het plegen van 
strafbare feiten verdacht worden, teneinde strafzaken bij het OM aan te brengen. In het 
hele rechercheonderzoek maakt de tactische recherche gebruik van de diensten van 
ondersteunende speciafisten. 

AT — Arrestatieteam 
De belangrijkste taak van de AT's is het (planmatig) arresteren van vuurwapengevaarlfike 
verdachten. Daarnaast vervult het AT nog andere taken: het bewaken en beveiligen van 
politie-infiltranten; assisteren bij het bewaken en beveifigen van transport van getuigen, 
verdachten of gedetineerden: assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten en 
andere werkzaamheden waarvoor toestemming is verkregen van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie. 

OT — Observatieteam 
De kernactiviteit van OT's is het onopvallend volgen en waamemen van de bewegingen 
en activiteiten van verdachten en eventueel anderen die de belangstelling van de 
recherche genieten (bijvoorbeeld informanten). Soms dient dit direct voor de bewijs-
voering, maar meestal dient de vergaarde informatie om meer te weten te komen over de 
rol van een persoon in bepaalde zaken of over zijn plaats in een organisatie. 

STO — Sectie Technische Ondersteuning 
De STO's zijn de afdelingen die (audio- en video-)apparatuur verschaffen ten behoeve 
van rechercheonderzoek, in het bijzonder voor werkzaamheden van het OT. Ook 
vervaardigt de STO - op verzoek - nieuwe toepassingen. 

CID — Criminele lnlichtingen Dienst 
De taak van de CID-en betreft het systematisch en gericht inwinnen van gegevens over 
ernstige criminaliteit en de (potentiele) daders daarvan. Daarbij wont gebruik gemaakt 
van informatie uit 'het criminele milieu' (het 'runnen' van informanten). 
Vergelijking van de werkzaamheden van de CID met die van de tactische recherche kan 
een en ander verduidefijken. 'De gegevensverzamefing door de tactische recherche heeft 
betrekking op feiten, met het doel de plegers van die feiten te achterhalen; de gegevens-
verzameling door een CID heeft veeleer betrekking op personen en groepen met doel de 
door hen gepleegde of te plegen feiten te achterhalen en/of op te sporen', aldus de 
Enquetecommissie Opsporingsmethoden. 1996. 
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HKD - Herkenningsdienst 
De HKD beheert en onderhoudt het HKS (Herkenningsdienstsysteem). Het HKS bevat 
registraties van a) misdnjilen en b) van misdrijven verdachte personen. Ten aanzien van de 
registratie van misdrijven: het HKS bevat opgehelderde misdrijven en niet opgehelderde 
misd*en. Opgehelderde misdrijven zijn zaken die aan een bepaalde verdachte gekoppeld 
kunnen worden. Niet opgehelderde misdrijven zijn aangiftes van misdrijven met onbekende 
dader. Wat betreft van misdrijven verdachte personen bevat het HKS onder andere: 
personalia, een uitgebreid signalement een gevaren-classificatie (bijvoorbeeld Vuurwapen-
gevaarlijk' of barddruggebruiker) en een overzicht van de relaties (mededaders). 

TR — Technische Recherche 
De technische recherche stelt sporen - zoals vingerafdrukken, deuken en bloedsporen - 
veilig op de plaats van het delict, identificeert deze en verricht natuurkundig en 
scheikundig onderzoek op materiaal dat op de plaats van het delict is aangetroffen. De 
technische recherche levert het technische bewijs in rechercheonderzoeken en werkt ten 
behoeve van het tactische rechercheonderzoek. 

Bij de samenstelling van dit overzicht is gebruik gemaakt van het eindrapport van de Enquetecommissie 
Opsporingsmethoden (1996) en van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (1994). 

woninginbraak 
geld en waardepapieren 
mensenhandel en prostitutie 
vrouwenhandel 
gijzelingsonderhandelaars 
terreur 
tapkamer 

Van deze lijst komen misdaadanalyse, jeugd en zeden, milieu en politiele 
infiltratie het meeste voor. Het kan hier dus gaan om een of meer executieve 
functionarissen, maar ook om functionarissen die activiteiten van basis-
politie, districtsrecherches of regioliaal opererende rechercheteams onder-
steunen. In een aantal gevallen zijn dezelfde terreinen ook in de districten en 
basiseenheden vertegenwoordigd. De korpsen spreken dan soms van specia-
lismen die `gedeconcentreerd weggezet' zijn. Dat komt bijvoorbeeld 
regelmatig voor bij jeugd- en zedenfunctionarissen, CID-functionarissen en 
misdaadanalisten. Ten aanzien van de CID is vermeldenswaard dat veel 
korpsen gewag maakten van de oprichting van regionale 'info-centra' of 
'informatieknooppunten' waar onder meer de CID-activiteiten voor de totale 

• regio gecoordineerd worden; dit als uitvloeisel van de aanbevelingen van de 
Commissie Van Traa, naar aanleiding van de Parlementaire Enquete 
Opsporingsmethoden. 

Hiermee komt langzamerhand het terrein van de zware, georganiseerde 
misdaad in beeld. Zoals vermeld is dat het tweede type recherchewerk waar 
de korpsen op regionaal niveau voorzieningen voor hebben getroffen. 
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Ad 2: Zware, georganiseerde criminaliteit 
Vrijwel alle korpsen hebben voor de zware en georganiseerde criminaliteit in 
hun regio recherchecapaciteit vrijgemaakt. In enkele korpsen zijn de activi-
teiten op dit terrein 'low-profile' ingericht, met name in Zaanstreek-
Waterland, Gooi en Vechtstreek en Friesland. In het laatstgenoemde korps 
werd gesteld dat 'in tegenstelling tot andere korpsen de dominante criminali-
teitsvorm waar de regio mee te maken heeft, de lolcaal er -nstige criminaliteit is.' 
Mede in verband met de onveiligheidsgevoelens van de bevolking is de 
organisatie van het Friese korps dan ook toegesneden op de laatstgenoemde 
vorm van criminaliteit. De zware en georganiseerde criminaliteit laat het 
korps over aan het IRT Noord-Oost-Nederland, waar het overigens wel 
mankracht aan levert. Het korps heeft zelf echter geen afdeling voor georga-
niseerde misdaad. 

Alle overige korpsen hebben op centraal niveau wel voorzieningen voor de 
aanpalc van zware, georganiseerde criminaliteit, bij het ene korps zwaarder 
aangezet dan bij het andere. Een voorbeeld van een korps met zeer uitge-
breide voorzieningen voor de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit 
is Rotterdam-Rijnmond. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit komt 
in dit korps voor rekening van de RRD (Regionale Recherche Dienst). De RRD 
streeft met haar recherchewerk naast repressie ook heel nadrukkelijk 
preventie na. De RRD werkt volgens 'de 5 O's', wat staat voor Ontmantelen 
van criminele netwerken, Ontnemen van wederrechtelijk voordeel, Opwer-
pen van barrieres tegen georganiseerde misdaad, Ondersteunen van distric-
ten en andere opsporingsdiensten, Openbaren van onderzoelcsresultaten. Een 
voorbeeld is de (door het WODC geevalueerde) TCR-zaalc een milieuzaak bij 
het bedrijf Tankcleaning Rotterdam. De RRD wil niet alleen aan symptoom-
bestrijding doen, maar streeft emaar de oorzaalc volledig weg te nemen. 
Tevens wil men een bewustwording bij de maatschappij tot stand brengen, 
zowel bij overheid, bedrijven als politie. Dit om 'dweilen met de kraan open' 
zoveel mogelijk te vermijden. 
Om een indruk te geven, volgt bier een citaat van een van de geinterviewden 
van de Rotterdamse Regionale Recherche Dienst (RRD): 'Soms heeft tie RRD 
wel l0 grotere onderzoeken tegelijk lopen. Dat zijn allemaal `megazakens. 
Bifroorbeeld het PV van de TCR-zaak zou net in deze kamer (een kamer zo 
groot als een schoollokaal) passen. Door tie advocaten worden steeds meer 
getuigen opgevoerd; sorns moeten onze rechercheurs mar het buitenland om 
getuigen te horen. Soms gaan hde circussen op reis: advocaten, Outs, rechters-
commissarissen. Dat vraagt heel veel tzjd, ook om dat voor te bereiden. Vroeger 
was je klaar als je je PV af had. Nu ben je nog eens de tijd van het onderzoek 
kwijt, alleen om de OvJ bij te staan op de zitting, getuigen te horen, enzovoort. 
Dat betekent een ctanslag op de capaciteit in verhouding tot vroeger. Dat geldt 
voor tilt soon megazaken. Altijd spektakel op de zitting.' 
De Rotterdamse RRD valt uiteen in drie eenheden: twee uitvoerende en een 
ondersteunende eenheid (in totaal werken er 200 functionarissen). Een 
uitvoerende eenheid is het Kemteam, belast met grensoverschrijdende zaken. 
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De tweede uitvoerende eenheid werkt in principe regionaal, maar door de 
aanwezigheid van de Rotterdamse havens komt dat ook vaak neer op 
onderzoek met een internationaal karalcter. In de ondersteunende eenheid 
wordt met name projectvoorbereiding gedaan. Met behulp van diverse 
informatiebronnen wordt uitgezocht welke criminele groepen actief zijn in 
de regio, deze worden vervolgens gescand en de resultaten worden neerge-
legd in dossiers. Het managementteam van de RRD besluit vervolgens welke 
zaken door welk team moeten worden opgepalct. 

Voor het terrein van de zware en georganiseerde criminaliteit op bovenregio-
naal niveau beschikt de Nederlandse politie over zes Kernteams, ook we! 
Interregionale Recherche Teams (IRT) genoemd, en het Landelijk Recherche 
Team (LRT). Alle korpsen, behoudens een, leveren aan deze teams capaciteit. 
De Kernteams hebben elk hun eigen aandachtsgebieden. Het Kernteam 
Noord-Oost Nederland heeft Noord- en Oost-Europa en Turkije als aan-
dachtsgebied, voor het Kernteam Haaglanden is dat Zuid-Amerika, terwijl de 
Kernteams Amsterdam-Amstelland en Randstad Noord en Midden zich 
vooral richten op `Hollandse netwerken'. Aandachtsgebieden van Kernteams 
behoeven echter niet uitsluitend op geografische gebieden betreklcing te 
hebben. Ook delicttypen kunnen een aandachtsgebied vormen. Zo richt het 
Kernteam Zuid-Nederland haar aandacht vooral op synthetische drugs, 
terwijl het Kernteam Rotterdam-Rijnmond zich vooral richt op milieucrimi-
naliteit, Europese Unie-fraude en criminaliteit in de transportsector. 
Het Landelijk Recherche Team besteedt vooral aandacht aan financieel-
economische en fiscale criminaliteit en aan het thema financieel recher-
cheren. 
Afhankelijk van de landelijke prioriteitenstelling kunnen aandachtsgebieden 
worden gewijzigd of kunnen nieuwe aandachtsgebieden worden toebedeeld 
aan de Kernteams (in het algemeen in de vorm van een opdracht tot het 
doen van verkennend opsporingsonderzoek). 

2.4 	Recherchewerk op districtsniveau 

Zoals reeds vermeld, is recherchewerk op districtsniveau gericht op de 
zogenaamde middencriminaliteit Op districtsniveau kennen de meeste 
korpsen, om precies te zijn 20, een afzonderlijke recherche-afdeling, die vaak 
kortweg districtsrecherche genoemd wordt Dit betekent dat in vijf regio-
korpsen geen districtelijke recherche aanwezig is. In drie van deze korpsen 
ontbreekt deze noodzakelijkerwijs doordat de organisatorische tussenlaag 
van de districten niet bestaat zoals reeds vermeld, zijn dat Zaanstreek-
Waterland, Gooi en Vechtstreek en Brabant Zuid-Oost In deze korpsen komt 
het recherchewerk dat andere korpsen in de districten hebben onder-
gebracht, grotendeels bij de basispolitie terecht In Brabant Zuid-Oost en 
Zaanstreek-Waterland zijn daartoe in elk van de afdelingen c.q. basiseen-
heden aparte recherche-units gecreeerd. In Gooi en Vechtstreek ligt het 
accent wat recherchewerk op het middengebied betreft, wat meer op de 



2.5 	Recherchewerk op basisniveau 

28 

regionale recherche. Dan zijn er nog twee korpsen die het districtsniveau wel 
kennen, maar waar een districtsrecherche ontbreekt dat zijn Haaglanden en 
Limburg-Noord. Ook hier komt het werk dat elders door districtsrecherches 
wordt uitgevoerd, grotendeels voor rekening van de basispolitie. 

In de overige 20 korpsen is wel een districtsrecherche. Zoals reeds eerder 
vermeld komt het in een aantal korpsen voor dat basispolitiefunctionarissen 
voor kortere of langere tijd, varierend van enkele weken tot een paar jaar, bij 
een districtelijke recherche gedetacheerd worden. Dit om de verspreiding van 
recherchekennis en -vaardigheden in de basispolitie te stimuleren. 
Een districtsrecherche bestaat over het algemeen uit 'allround' rechercheurs, 
met daarnaast specialismen op deelterreinen van recherchewerk. Die specia-
lismen kunnen ondergebracht zijn in een organisatorische eenheid die zich 
louter met het betreffende deelterrein bemoeit, bijvoorbeeld een bureau 
jeugd- en zedenzaken, Of 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 coordineert en optreedt als adviseur en vraag-
baalc. Daamaast kan een taalcaccenthouder 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. Een taakaccent jeugd en zeden laat daar eigenlijk 
nooit ruimte voor. Op andere terreinen daarentegen kan in de praktijk soms 
letterlijk van een taakaccent sprake zijn en hebben de betroklcen rechercheurs 
ruimte voor ander recherchewerk. 

De meeste districtsrecherches zijn operationeel actief, met andere woorden, 
zij voeren zelf daadwerkelijk executief recherchewerk uit. In een aantal 
gevallen verlenen de districtsrecherches daarnaast ondersteuning aan andere 
korpsonderdelen, vooral basispolitieteams. Enkele korpsen beschiklcen over 
een districtsrecherche die louter ondersteunend opereert Het feitelijke 
executieve werk wordt in die korpsen door de basispolitie gedaan, met 
ondersteuning vanuit de districten. De belangrijkste kenmerken van de 
districtelijke recherche-afdelingen in de 25 korpsen, zijn weergegeven in 
schema 2. 

Zoals reeds aangegeven, is het in alle korpsen gemeengoed dat ook de basis-
politie recherchewerk verricht. In alle gevallen gaat het dan om — zoals de 
korpsen het zelf noemen — veel voorkomende criminaliteit, of met andere 
woorden: recherchewerk dat relatief weinig tijdsinvestering en weinig specia-
listische kennis vraagt (de zogenaamde 6-uurszaken). Voor de helderheid 
moet daarbij aangetekend worden dat de korpsen `veel voorkomende 
criminaliteit' letterlijk uitleggen als feiten die veel voorkomen. In de praktijk 
betekent dat, zo bleek tijdens de interviews, dat basispolitiefunctionarissen 
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Groningen 	Per district een Functionele Eenheid; deze is coordinerend en uitvoerend t.a.v. 

recherchewerk; omvat taalweldcoordinatoren op de gebieden drugs, fraude, 
vuurwapens, heling, milieu en full time specialisten voor jeugd & zeden. 

Friesland 	 Per district is er een Eenheid Criminaliteits Beheersing, bestaande uit algemeen 
rechercheurs en specialisten t.a.v. drugs, milieu, jeugd & zeden; in den district is een 
vuurwapencoordinator die voor alle districten aanspreekbaar is. 

Drenthe 	 Elk district kent een afdeling Operationele Ondersteunende Taken, voor de helft 
bestaande uit allrounders en voor de helft uit specialisten t.a.v. fraude, jeugd & 
zeden, milieu, drugs. 

Usselland 	Per district een 'specialistische recherche-afdeling', bestaande uit districtsrecher- 
cheurs. Aan deze afdelingen zijn 'taakaccenthouders recherche' uit de basispolitie-
teams toegevoegd. Elk district heeft een jeugd & zeden specialist. 

Twente 	 In de districten zijn afdelingen AJZ (Algemene Justitiele Zaken). Kernfunctie daarvan 
is het ondersteunen van de basiseenheden (afdelingen). In deze 'districtsrecherche-
afdelingen' zijn jeugdco6rdinatoren, zedenspecialisten en taakaccenthouders voor 
financieel rechercheren, drugs, woninginbraken, overvallen, fraude, alsmede 
milieucoardinatoren. 

Noord-en Oost- 	Per district een districtsrecherche voor de helft bestaande uit basispolitiemensen die 
Gelderland 	op detacheringsbasis zijn toegevoegd. Per district 1 a 2 jeugd en zeden recher- 

cheurs; verder taakaccenthouders voor drugs, fraude en milieu; in den district een 
aparte afdeling jeugd en zeden en aparte drugsrechercheurs. 

Gelderland-Midden 	Per district is er een unit executieve ondersteuning (EXO-units). In principe 
ondersteunen de EXO-rechercheurs de basiseenheden (units geheten) bij 
recherchewerk op het middengebied. Een aantal rechercheurs uit de twee 
Arnhemse districten vormen een drugsteam. 

Gelderland-Zuid 	Elk district beschikt over een afdeling ondersteunende zaken (DOZ). De DOZ- 
rechercheurs ondersteunen de basiseenheden (rayons geheten); deze recher-
cheurs zijn allrounders en hebben geen taakaccenten; soms verrichten deze recher-
cheurs zelfstandig onderzoek. Een district heeft een afdeling vuurwapens & drugs 
en een afdeling jeugd & zeden die beide een ondersteunende fumtvoor de 
rayon's in alle districten vervullen. 

Utrecht 	 Elk district beschikt over een districtsrecherche. In sommige districten is deze 
uitgebreid met een groep roulerende basispolitiefunctionarissen. Deze recherche-
afdelingen pakken middelzware- en zware zaken aan en verlenen kwalitatieve • 
ondersteuning aan het basisniveau. 

Noord-Holland- 	Elk district beschikt over een eigen recherche-apparaat, bestaande uit allrounders. 
Noord 	 In de districtelijke recherche-afdelingen zijn taakaccenten vuurwapens, overvallen en 

inbraken. 

Zaanstreek-Waterl. 	Er zijn geen districten, derhalve geen districtsrecherche. 

Kennemerland 	Per district is er een districtsrecherche, voor het merendeel bestaande uit algemeen 
rechercheurs. Verder omvat de districtsrecherche tactische rechercheurs, en jeugd 
& zeden specialisten. De districtsrecherche werkt ondersteunend voor de 
basiseenheden, met uitzondering van zedenzaken. Die zaken worden door de 
districtelijke jeugd & zedenspecialisten verricht. 

Schema 2: Overzicht van districtelijke recherche-afdelingen; per regiokorps 
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Amsterdam- 	In elk district is een Bureau Districts Ondersteuning (BDO). Deze bureaus werken 
Amstelland 	geintegreerd samen met de basiseenheden (wijkteams geheten). In hoeverre bier 

specialisten c.o. taakaccenthouders werken, is niet duidelijk (wordt over gebeld). 

Gooi en 	 Er zijn geen districten, derhalve geen districtsrecherche. 
Vechtstreek 

Haaglanden 	Er zijn wel districten (geografische gebieden geheten), maar er is geen 
districtsrecherche. 

Ho!lands Midden 	Er is per district een districtsrecherche. Deze omvat algemeen rechercheurs met 
taakaccenthouders voor o.a. vuurwapens, drugs en fraude, enkele coordinatoren, en 
enkele jeugd & zedenrechercheurs (waarvan tenminste een vrouw). 

Rotterdam- 	Per district is er een recherche-afdeling en een jeugd & zeden afdeling. Deze twee 
Rijnmond 	 afdelingen maken deel uit van de Functionele Eenheid. In enkele districten zijn de 

jeugd & zedenrechercheurs bij de districtsrecherche gevoegd. In de districts-
recherches zijn geen taakaccenthouders. 

Zuid-Holland-Zuid 	Districtsrecherche in elk district aanwezig, bestaande uit allround rechercheurs. Het 
korps is bezig zich te beraden op de vraag op welk organisatorisch niveau specie-
listen wenselijk zijn. 

Zeeland 	 Elk district heeft een districtsrecherche met specialismen of taakaccenten op het 
gebied van JZZ, milieu, drugs, fraude, vuurwapens en heling. Een district beschikt 
daarnaast over deskundigen op het gebied van financiele recherche/ontnemings-
zaken, woninginbraken en kent een Districts Ondersteunings Groep (DOG), die 
vooral actief is op het gebied van drugs en vuurwapens. Binnen de districts-
recherches draaien op roulatiebasis medewerkers uit de basispolitiezorg mee. 

Midden- en West- 	Er zijn districtsrecherches, bestaande uit basispolitiefunctionarissen die op roulatie-. 
Brabant 	 basis (variarend van een half tot twee jaar) recherchewerk doen. De districts- 

recherche kent vaste coordinatoren voor milieu, maatschappelijk zorg (cravat o.a. 
jeugd & zeden), recherche. Laatstgenoemde functionaris coardineert het recherche-
werk in het district. In een van de districten is een roofco6rdinatieteam dat voor alle 
districten werkt. 

Brabant-Noord 	Per district een districtsrecherche. Daarin de volgende specialismen: jeugd, zeden, 
milieu. Middels taakaccenthouders geregeld: financieel rechercheren/ fraude, 
digitaal rechercheren, vuurwapencriminaliteit, verdovende middelen, 'overvallen, 
berovingen en geweldscriminaliteit', 'woninginbraken en stelselmatige daderaanpak, 
chminele inlichtingen, observatie, zaakanalyse en bijzondere wetten. 

Brabant Zuid-Oost 	Districtsniveau ontbreekt, derhalve geen districtsrecherche. 

Limburg-Noord 	Er is wel een districtsniveau maar geen districtsrecherche. 

Limburg-Zuid 	Elk district beschikt over twee recherchecoOrdinatoren alsmede over een bureau 
verdovende middelen, bureau jeugd en zeden en een bureau milieuzaken. Elk 
district vervult ook een taak ten behoeve van de gehele regio. Zo zijn er portefeuille-
houders op het gebied van onder andere JZZ en drugs. Daarnaast worden op 
districtsniveau infodesks opgezet, met op regioniveau een coOrdinerende infodesk. 

Flevoland 	 In twee districten is een recherche-afdeling, bestaande uit een vaste kern van 
rechercheurs die op roulatiebasis worden aangevuld met basispolitiefunctionarissen. 
In het derde district is geen recherche-afdeling maar zijn wel drie rechercheurs die 
de basiseenheden ondersteunen in de uitvoehng van recherchewerk. 
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veelvuldig ingezet worden bij bijvoorbeeld woninginbraken of jeugdcrimi-
nelen met een sterk sociale problematiek. Ook bij zaken als schietpartijen of 
illegale henneplcwekerijen is in veel korpsen de betrokkenheid van de basis-
politie vrij groot. 

Voorzover op basisniveau recherchewerk verricht wordt, doen de betrokken 
functionarissen dit naast en tijdens het uitoefenen van hun werlczaamheden 
in het kader van de brede basispolitiezorg. 
Evenals in de districtsrecherches kunnen in de basispolitie taalcaccent-
houders voorkomen. Ook hier gaat het om functionarissen die ten aanzien 
van een taakveld een coordinerende functie vervullen. Schema 3 biedt een 
overzicht van taalcaccenthouders in de basispolitiezorg, per korps. 

2.6 	Projectmatige activiteiten 

Ook op andere terreinen ontplooien de regio's projectmatige activiteiten en 
worden speciale teams opgericht. De varieteit is bijzonder groot. Hieronder 
volgen enkele voorbeelden, die slechts een greep vormen uit de vele in de 
korpsen aanwezige teams en projecten. 
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In alle korpsen werd melding gemaakt van recherchewerk dat op project-
matige basis wordt aangepakt, dat wil zeggen voor een beperkte tijdsduur en 
geconcentreerd op een bepaald probleem en/of gebied. Het bekendste 
voorbeeld daarvan is een recherchebijstandsteam (RBT). Voor de opsporing 
van ernstige delicten (zoals moord, doodslag of zedendelicten), formeren de 
korpsen een Recherchebijstandsteam (RBT). Na opheldering van de zaak, of 
sowieso na een x-tal weken, het aantal varieert in de praktijk, wordt het RBT 
weer opgeheven. Doet zich opnieuw een RBT-waardig delict voor, dan wordt 
wederom een RBT geformeerd. 

Alle districten in het korps Friesland beschildcen over 'crime-teams'. Crime-
teams bestaan uit geaniformeerde politiefunctionarissen en worden project-
matig ingezet op veel voorkomende criminaliteit, onder leiding van een 
rechercheur (rang: inspecteur) van de Eenheid Criminaliteits Beheersing 
(districtsrecherche). Let wel het gaat bier dus louter om de projectmatige 
aanpak van veel voorkomende criminaliteit, bijvoorbeeld de inbraken in wijk 
x, de vernielingen in wijk y, etc. De gewone veel voorkomende feiten komen 
voor rekening van de basispolitiezorg. De grootte van de crime-teams 
verschilt van project tot project. In principe bestaan crime-teams ook maar 
tijdelijk, behalve in district Midden Friesland (Leeuwarden en omgeving) 
waar permanente crime-teams bestaan. Personeel voor de crime-teams 
wordt geleverd door de basiseenheden. 



Groningen 	 In de basiseenheden taalweldcairdinatoren criminaliteit. 

Friesland 	 In de basiseenheden taakaccenthouders milieu: er zijn 
ontwikkelingen gaande in de richting van taakaccent-
houders criminaliteit. 

Drenthe 	 In de basiseenheden vrouwelijke collega's met specifieke 
scholing op zedengebied. 

Usselland 	 In de basiseenheden (roulerende) taakaccenthouders 
recherche. 

Twente 	 In sommige eenheden roulerende taakaccenthouders 
criminaliteit/recherche: in alle basiseenheden taakaccent-
houders voor milieu. zeden. jeugd, 'Pluk ze' en recherche-
informatie. 

Noord-enOost-Gelderland 	In de teams geen taakaccenthouders. 

Gelderland-Midden 	Geen taakaccenthouders: wel in enkele basiseenheden 
rechercheurs, afkomstig uit de EXO-units. 

Gelderland-Zuid 	 In de rayons taakaccenthouders criminaliteit (projectagen- 
ten) die in principe zijn vrijgemaakt voor recherchewerk 

Utrecht 	 Flier en daar in de bureaus taakaccenthouders milieu. 

Noord-Holland-Noord 	In de basiseenheden zijn taakaccenthouders milieu. 

Zaanstreek-Waterland 	Per basiseenheid een Sectie Unit Recherche, waarin 
minimaal een specialist Jeugdzorg en twee unitrecherche-
specialisten. Per basiseenheid een svakspecialisl milieu. 

Kennemerland 	 In de basiseenheden mentorspecialisten openbare orde en 
veiligheid, verkeer, milieu en aiminahteit. 

Amsterdam-Amstelland 	In de wijkteams professionals op gebieden als vuurwapens, 
woninginbraak etc. 

Gooi en Vechtstreek 	In de basiseenheden een recherchecoordinator en taak- 
accenthouders verkeer en horeca. 

Haaglanden 	 In de basiseenheden (--wijkbureaus) rechercheurs voor het 
eenvoudiger recherchewerk (minimaal den per ploeg) en 
taakaccenthouders voor computercriminahteit en vuur-
wapens: verder per basiseenheid een bijzondere ploeg voor 
midden en zware criminaliteit, milieu en jeugd & zeden. 

Schema 3: Overzicht van laakaccenthouders' op recherchegebied, in de 
basispolitie; per regiokorps 
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HoHands Midden 	Geen taakaccenthouders in de basiseenheden. 

Rotterdam-Rijnmond 	Elke basiseenheid heeft taakaccenthouders op de gebieden 
milieu, verdovende middelen, vuurwapens en jeugd. 

Zuid-Holland-Zuid 	'Afwijkende' situatie, want geen basiseenheden (zaken zijn 
meer op districtsniveau geregeld). 

Zeeland 	 Geen taakaccenthouders in de basiseenheden (voor zover 
die er zijn). 

Midden- en West-Brabant 	In de teams taakaccenthouders recherche, milieu. jeugd & 
zeden. 

Brabant-Noord 	 Per basisteam een of meer taakaccenthouders criminaliteit. 

Brabant Zuid-Oost 	In de teams 'aandachtsvelders' voor criminaliteit, openbare 
orde, verkeer, milieu, jeugd. 

Limburg-Noord 	 In de basiseenheden rechercheurs eh medewerkers jeugd. 

Limburg-Zuid 	 In de basiseenheden taakaccenthouders criminaliteit. 
maatschappelijke zorg. jeugd & zeden en milieu. 

Flevoland 	 Enigszins 'afwijkende' situatie: qua recherchewerk is onder- 
scheid basiseenheid en district niet zo duidelijk aanwezig. 
Geen taakaccenthouders als zodanig: in de basiseenheden 
wel milieucontactambtenaren. 
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In Amsterdam-Amstelland wordt gewerIct in een `matrixorganisatie' waarin 
naast de reguliere werkzaamheden van regio, district en basis, zogenoemde 
korpsprojecten opgepakt worden. Korpsprojecten zijn onder meer: extreme 
overlast, vuurwapencriminaliteit, senioren en veiligheid, vreemdelingen- 
toezicht, jeugd, horeca/xtc en zaldcenrollerij. 

2.7 	Samenwerking 

Alle 25 regiokorpsen werken op vele terreinen samen, zowel structureel als ad 
hoc. Het kan zijn dat met andere regiokorpsen wordt samengewerIct, maar ook is 
het mogelijk dat korpsen samenwerken met andere instanties, zowel publieke 
instanties (zoals gemeentelijke of rijksdiensten) als particuliere instanties 
(bijvoorbeeld accountantskantoren). Alvorens daar op in te gaan, wordt de 
samenwerking met de belangrijlcste partner van de recherche besproken, het 
Openbaar Ministerie. 



Samemverking met het Openbaar Ministerie 
In een aantal korpsen is tijdens de interviews ook de samenwerking met het 
Openbaar Ministerie aan de orde gesteld. Diverse vormen van samenwerlcing 
zijn genoemd. Zo maalct in de ene regio het OM deel uit van de selectie-
commissie met betrelddng tot recherchefuncties, en is in een andere regio in 
samenwerking met het OM een 'rechtbankcursus' ontwildceld. Daamaast kennen 
veel regio's (vaste) overlegmomenten met het OM, waar gekeken wordt welke 
nieuw binnengekomen zaken in behandeling moeten worden genomen en hoe 
de stand van zaken is bij lopende ondetzoeken. In feite vindt er dus een soort 
casescreening plaats. 

Om het werk van politie en OM beter op elkaar aan te laten sluiten, overleggen in 
sommige regio's politie en OM over ingezonden processen verbaal. Er wordt clan 
bekeken wat er ontbreelct, wat er aangevuld moet worden, etcetera. 
In een aantal regio's gaat men hierin nog een stapje verder en zijn zogenaamde 
'hoppers' bij het korps werkzaam. Len 'hopper' is een politiefunctionaris, over 
het algemeen een hulpofficier van Justitie, die op het parket een opleiding tot 
parketsecretaris heeft gevolgd. Hij doet justitiewerk op het politiebureau en 
functioneert als `schaker tussen politie en OM 6. Een 'hopper' kan zaken 
(scannen' op hun haalbaarheid en bekijkt of het procesverbaal voldoet aan alle 
eisen, waardoor technische sepots en beleidssepots (in ieder geval voor een deel) 
voorkomen lcunnen worden. 
Het komt ook voor dat een parketsecretaris van het OM op het politiebureau 
wordt gestationeerd en bovengenoemde taken vervult Zo iemand is dus geen 
politiefunctionaris en derhalve ook geen hulpofficier van Justitie. Soms beschikt 
een korps over een combinatie van dergelijke 'hoppers' en parketsecretarissen. 

Ms variant op het bovenstaande doet zich ook het omgekeerde voor, namelijk de 
situatie waarbij een politiefunctionaris op het parket wordt gestationeerd. Deze 
fungeert als liaison tussen OM en politie en heeft als opdracht de lcwaliteit te 
bewaken van alle processen-verbaal die de politic bij het OM aanbrengt Tevens 
is hij aanspreekpunt voor het OM wanneer de Officier van Justitie onregelmatig-
heden in zaken aantreft die om opheldering vragen. 

Van een hele andere orde, maar wel vermeldenswaard, is de samenwerldng 
tussen regiokorps Flevoland en het OM. Dit korps heeft te maken met een 
dependance van het Zwolse parket, die in Lelystad zetelt Gevolg van deze 
nabijheid is volgens geInterviewden dat de laagdrempeligheid' is vergroot en 
men malckelfiker even bij eficaar naar binnen loopt Men is bier erg te spreken 
over de samenwerldng met het OM en benadrulct dat de politie met het OM 
probeert als 'keten' te functioneren. 

6 	Zie ook Malsch e.a., 1996 
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Ook andere regio's tonen zich tevreden over de samenwerldng met het OM. Er 
wordt bijvoorbeeld opgemerIct dat de verhoudingen met het OM zich kenmerken 
door wederzijdse openheid en constructiviteit en dat de betrokkenheid van het 
OM bij het politiewerk veel groter is geworden. 
Deze laatste mening wordt echter niet door alle korpsen gedeeld. Zo zijn enkele 
regiokorpsen van mening dat de sturing van het recherchebeleid door het OM 
niet al te herkenbaar en transparant is, en soms zelfs onvoldoende is. Een 
respondent betwijfelt of het OM en de politie wel genoeg oog hebben voor 
elkaars werk en een andere respondent vraagt zich af of het OM niet veel 
deslcundiger moet zijn op het gebied van politiewerk. Dit zou nu nog teveel 
verschillen van arrondissement tot arrondissement. Bovendien vraagt deze 

• respondent zich af in hoeverre er juist wel of juist niet naar gestreefd moet 
worden politie en OM tot een meet aansluitend geheel te maken. 

Interregionale samenwerking 
Ten aanzien van interregionale samenwerldng is er veelal sprake van samen-
werldngsverbanden met omliggende korpsen. Ook kan de samenwerking een 
heel ressort beslaan, of zelfs een groter geografisch gebied. 
Op een aantal terreinen bestaan vaste samenwerldngsverbanden tussen korpsen. 
Dit geldt met name voor de verschillende Arrestatie Teams (AT's) en Kerntearns 
(IRT's). Wat de AT's betreft, worden de volgende samenwerldngsverbanden 
genoemd: 

de regio's Groningen, Friesland, Drente, Usselland, Twente, Noord- en 
Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Flevoland beschikken over een 
gezamenlijk AT; 
Gelderland-Midden heeft een gezamenlijk AT met Utrecht; 
de regio's Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, 
Gooi en Vechtstreek hebben een samenwerldngsverband met Amster-
dam-Amstelland; 
Het ressort Den Haag, bestaande uit de regiokorpsen Haaglanden, 
Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Zeeland 
heeft een gezamenlijk AT; 
De Brabantse en Limburgse korpsen delen een AT. 

Ook voor de Kernteams gelden soortgelijke samenwerldngsverbanden. Zie 
hieronder. 

Samenstelling van de Kernteams: 
— Kernteam Randstad Noord en Midden: Noord-Holland-Noord; Zaan-

streek-Waterland; Kennemerland en Utrecht 
— Kernteam Amsterdam-Amstelland: Amsterdam-Amstelland; Gooi en 

Vechtstreek 



— Kemteam Haaglanden: Haaglanden; Ho!lands Midden 
— Kemteam Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam-Rijnmond; Zuid-Holland-

Zuid; Zeeland' 
— Kernteam Zuid: Brabant-Noord; Midden- en West-Brabant; Brabant 

Zuid-Oost; Limburg-Noord; Limburg-Zuid 
— Kemteam Noord-Oost-Nederland: Groningen; Friesland; Drenthe; 

Usselland; Twente; Noord- en Oost-Gelderland; Gelderland-Midden; 
Gelderland-Zuid; Flevoland. 
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Naast arrestatieteams en kemteams bestaan er vele andere interregionale 
samenwerlcingsverbanden. Op grote schaal wordt samengewerict op het gebied 
van computercriminaliteit Ook met betreldcing tot de observatieteams (OT's) en 
de politiele infiltratieteams wordt door diverse korpsen samengewerlct. Daarnaast 
noemt een aantal korpsen samenwerking op het gebied van Technische 
Recherche of Technische Ondersteuning. In deze gevallen is de samenwerking 
vaak met name gericht op bijvoorbeeld het uitwisselen van zeer specifieke 
deslcundigheid of het gezamenlijk gebruik maken van dure apparatuur, waarvan 
de aanschaf voor een kmps alleen te kostbaar is. 
Naast deze meer voor de hand liggende samenwerlcingsverbanden heeft elk 
korps zijn eigen specifieke samenwerldngsverband(en) met een of meer andere 
korpsen. Om enkele voorbeelden te noemen: de korpsen Groningen en Drenthe 
beschildcen samen over een BFO, verschillende politiekorpsen delen een 
verhoorstudio voor kinderen; de vijf zuidelijke regiokorpsen zijn bezig de oude 
'postale recherche' sarnen te voegen en de korpsen Noord-Holland-Noord, 
Zaanstreek-Waterland en Kennemerland zijn een team aan het oprichten voor 
de aanpalc van 'geld- en waardepapieren-verkeer, cheque- en pasjesverkeer'. 
Regiokorpsen in de grensgebieden maken bovendien melding van grensover-
schrijdende samenwerking met de buurlanden. 

Diverse korpsen tenslotte, maken melding van informatie-uitwisseling met de 
divisie CRI van het Korps Landelijce Politie Diensten (ICLPD). 

Sarnenwerking met publieke instanties 
Zoals gezegd is ook samenwerking mogelijk met instanties die niet direct 
onderdeel zijn van het politieapparaat Het betreft hier vooral gemeentelijke-, 
provinciale- en rijksoverheidsdiensten. De Koninldijke Marechaussee wordt 
bijvoorbeeld veelvuldig als samenwerkingspartner genoemd, evenals de Sociale 
Recherche en Bijzondere Opsporings Diensten zoals de Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (FIOD), de Economische Controle Dienst (ECD), de Mgemene 
Inspectiedienst (AID). Daamaast wordt samengewerlct met milieudiensten (van 
zowel gemeente, provincie als Ministerie van VROM) en bijvoorbeeld met de 

7 Zeeland levert geen capaciteit aan het Kemteam. 



Kamer van Koophandel. Afdelingen Jeugd en Zeden Zalcen (JZZ) werken veel 
samen met hulpverleningsinstanties. 
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Samenwerking met particuliere instanties 
Niet alle regiokorpsen kunnen zich vinden in samenwerking met particuliere 
instanties. Sommigen wijzen het per definitie af en andere korpsen doen dit 
alleen wanneer bijzondere expertise nodig is, waarover men zelf niet de 
beschikking heeft. Een korps benadrulct hierbij dat dergelijke ingehuurde 
personen wel worden beedigd. Een ander korps geeft aan dat in het geval van 
sarnenwerlcing met particulieren sprake is van een `vrij eenzijdige relatie': de 
politie heeft behoefte aan informatie, maar geeft niets terug. 
Voorzover er wordt samengewerkt met particuliere instanties gebeurt dit vaak 
op ad hoc basis en vooral met financiele instellingen (denk aan het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties) en accountants. Deze laatsten kunnen bijvoorbeeld 
voor ingewikkelde onderzoeken worden ingehuurd. Ook wordt melding gemaalct 
van het veelvuldig inhuren van tolken: kunt bijna niet zonder'. 
Samenwerlcing met particuliere recherchebureaus wordt door de korpsen 
afgewezen. Men is daar huiverig voor, met name vanwege het privacy-aspect dat 
om de hoek komt kijken bij informatieverstreldcing. Ook wordt opgemerIct dat het 
maar de vraag is of het OM de informatie zou accepteren. Men vraagt zich af of 
het bewijsmateriaal nog geldig is als door zo'n particulier bureau loute' metho-
den zijn gebruilct (met andere woorden, methoden die door de commissie Van 
Traa verworpen zouden worden). 

2.8 	Ervaringen van de korpsen 

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk komen drie onderwerpen aan 
bod. Tijdens de bezoeken aan de korpsen is aan de geinterviewden de 
`gewetensvraag' voorgelegd wat hun ervaringen zijn met de wijze waarop de 
recherchefunctie is georganiseerd, wat daarin naar hun idee zwaldce punten 
c.q. knelpunten zijn en wat sterke punten. Dat vormt het eerste onderwerp 
van deze paragraaf. Het tweede onderwerp betreft de kennis en vaardigheden 
van degenen die recherchewerk uitvoeren. Aan de genterviewden is gevraagd 
om aan te geven hoe het daar in hun perceptie mee gesteld is. Het derde 
onderwerp tenslotte betreft de ervaringen van de korpsen met de diverse 
samenwerkingsrelaties. 

Wijze waarop de recherchefunctie is georganiseerd 
De meeste korpsen beperkten zich in dit gedeelte van het interview tot het 
noemen van een of meer knelpunten en lieten sterke punten achterwege. 
Enkele korpsen brachten wel sterke punten naar voren. Een paar keer werd 
expliciet de Technische Recherche als sterk punt genoemd. Uri korps 
betoonde zich uiterst enthousiast over de samenwerking met het OM (zie ook 
elders in dit hoofdstuk). 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. Wroeger kon het voorko men 
dat een agent in een blauw pak zat koffie te drinken terwijl er tien burgers bij de 
recherche stonden om aangifte te doen van fletsendiefstat Dat zou nu niet meer 
voorkomen'. 

Ms knelpunt werden door een paar geinterviewden problemen met de 
informatie-uitwisseling tussen verschillende eenheden naar voren gebracht, 
bijvoorbeeld tussen projectteams en rechercheteams, of tussen districtelijke 
recherche-afdelingen onderling of tussen deze recherche-afdelingen en 
regionaal opererende divisies. Enkele korpsen maken melding van proble-
men met de afstemming van werlczaamheden en werkverdeling tussen 
verschillende organisatorische eenheden. Zo wordt in Friesland bijvoorbeeld 
gewag gemaalct van het gevaar dat de districtelijke recherche-afdelingen de 
neiging hebben om de - op projectbasis opererende - 'crime-teams' te 
gebruiken als overloopvat, door datgene waar zij zelf niet aan toekomen, naar 
die teams door te schuiven. 

Sommige regio's kampen met knelpunten die een direct gevolg van de laatste 
reorganisatie zijn. Het gaat om functionarissen die in een Mein politiekorps 
op het platteland rechercheur waren en daar nooit veel te doen hadden. In 
de reorganisatie zijn die op grond van het sociaal statuut in een districts-
recherche geplaatst, op schaal 8. Ms gevolg van hun achtergrond zouden deze 
personen onvoldoende presteren. Deze personen houden die functies bezet, 
terwfil er meer geschikte personen in schaal 7 zitten. Die mensen functio-
neren soms als coordinator mazy worden niet als zodanig betaald. Die rnensen 
vragen dan of ze geen schaal 8 kunnen krijgen. Maar dat gaat niet. Die jongens 
gaan dan weg, die pan wat anders doen, weg uit de politie, of ze worden ergens 
specialist. Dit speelt bij de voormalige 'statusfuncties'. Daar zijn heel veel 
matige collega's op gekornen. Terwijl er bij de BPZ een hoop talent zit. Ook bif 
de CID speelt dit probleem. In een regiokorps werken als rechercheur of als  CID-
rechercheur is toch wel even wat anders dan als zodanig functioneren in .1cleine 
plattelandsgemeenten. Dit moet rustig uitsterven. Van de reorganisatieperikelen 
zijn we nog niet af. 

In een korps merkten de genterviewden op dat het recherche-management 
veel beter zou kunnen zijn. Er zou nog een hele inhaalslag te malcen zijn. Dit 
zou mede een gevolg zijn van een gebrek aan aandacht voor, en een gebrek 
aan appreciatie van de recherche door een toenemende aandacht voor 
fijnmazige politiezorg, de basispolitie (wijkteampolitie). Volgens geinter-
viewden zou de korpschef zich in het driehoelcsoverleg meer richten naar de 
wensen van het bestuur (burgemeester) dan van de hoofdofficier. Daarbij 
speelt een rol dat de aandacht van de politiek in de regio veel meer uitgaat 
naar de wijIcteams dan naar de recherchefunctie. 

Ook zou de sturing van de recherche door het OM te veel bepaald zijn door 
de 'waan van de dag', aldus een respondent In een ander korps werd in dit 
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verband opgemerkt: 'de sturing van het recherchebeleid door het OM is ook niet 
al te transparant en herkenbaar. Het kenmerkt zich door een incidentalisme 
waar wij nog al last van hebben! Het OM wil van alle typen zaken meer zien. 
Per incident roepen ze: `er moet meer kinderporno, meer mensenhandel'. Waar-
op de politic dan zegt: ja maar wat is het beleid?"Welke capaciteit had je daar 
op ingezet willen zien?' Stuur eens op herkenbare en meetbare doelen!. Ter 
verdediging van het OM plaatsen de geinterviewden hierbij wel de kant-
tekening dat het OM de laatste jaren in hun ogen ook wel behoorlijk door de 
politiek in de steek gelaten is. 'Steeds kregen ze maar nieuwe opdrachten, maar 
ze kregen nauwelijlcs extra mensen erbij. De strafzaken eisen de aandacht van 
het OM volledig op. Tegelijkertijd zijn de materiele voorzieningen bij het OM 
slecht.' 

Een ander belangrijk knelpunt dat de korpsen noemen is een gebrek aan 
capaciteit. Daarentegen meent een van de geinterviewden dat veel politie-
mensen wat dit betreft te kortzichtig denken en zich blindstaren op de 
lcwantiteit. Het gaat niet alleen om de lcwantiteit, maar ook om de lcwaliteit: 
Wat heb ik aan dertig merzsen op een zaak als ze de kwaliteiten die nodig zijn, 

niet hebben?'. 
In het verlengde van de capaciteitsproblemen past de opmerking van een van 
de geinterviewden dat de politie te veel op haar bord krijgt en steeds met 
nieuwe ontwiklcelingen te maken krijgt: Voortdurend is er wat nieuws: nieuwe 
wetgeving, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cursussen, nieuwe software 
(Windows 95, Windows NT)'. 

In een regio wordt in verband met capaciteitsproblemen ook de capaciteit 
van het OM een knelpunt genoemd. Bullczaken worden nu at 'en masse' 
geseponeerd. Justitie klaagt weleens over de effectiviteit van de recherche. 
Maar, een van de respondenten heeft - zo vertelde hij - weleens tegen een 
officier van justitie gezegd: 'Berg je maar als wij effectief worden, want dan is 
het voor jullie absoluut niet rneer te behappen'. 

In ongeveer een derde van de korpsen antwoordden de geinterviewden dat 
de lcwaliteit van het recherchewerk en een gebrek aan ervaring belangrijke 
knelpunten vormen. In enkele gevallen betreft dat met name genoemde 
terreinen, te weten: financieel rechercheren en digitaal rechercheren inclusief 
de ontwiklcelingen rondom Internet; twee korpsen noemen in dit verband de 
`middencriminaliteif, die tussen de wal en het schip geraakt zou zijn; in een 
regio zou de lcwaliteit van de Technische Recherche een lcnelpunt zijn. 

Dit brengt ons op het tweede onderwerp van deze paragraaf: de vraag hoe 
het volgens de geinterviewden gesteld is met recherche-kennis en -vaardig-
heden. 
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Recherchekennis en -vaardigheden 
In ruim een derde van de korpsen is de Icwaliteit van processen-verbaal een 
probleem. De pv's zijn in de woorden van de geintenriewden 'te mager', ze 
'rammelen', er komen lclachten van het OM', enzovoort. In dit verband stelt 
een ginterviewde eufemistisch: zijn algemeenheid ben ik geneigd om te 
stellen dat de taalvewrdigheid bij de politiemensen niet toeneemt'. 
Om aan de problemen rondom pv's tegemoet te komen bestaan in de meeste 
van die korpsen allerlei projecten am samen met het OM (parketsecretaris) 
pv's te bekijken en te checken op omissies (zie vorige paragraaf). 

Voor de rest is het eigenlijk een gevarieerd beeld dat uit de korpsen naar 
voren komt, zolang het gaat am zowel technische als tactische kennis en 
vaardigheden. In veel gevallen wordt er gedifferentieerd geantwoord: deels is 
het in orde, deels is het voor verbetering vatbaar. Een paar keer wordt gezegd 
dat recherchekennis met name in de basispolitie te wensen overlaat, maar in 
de rest van de organisatie wel in orde zou zijn. In een korps zijn juist alleen 
in de basispolitiezorg de recherchekennis en -vaardigheden op het gewenste 
peil. Een paar korpsen maken in dit verband onderscheid tussen individuele 
politiefunctionarissen en niet zozeer tussen organisatorische eenheden. Zij 
stellen: 'je hebt toppers en mindere toppers' of 'niet iedereen beschikt over 
voldoende kennis en vaardigheden, een deel wel'. Een paar korpsen geven aan 
dat het ronduit goed gesteld is met de kennis en vaardigheden in het korps. 

Samenwerking 
In het algemeen zijn de korpsen goed te spreken over de verschillende samen-
werldngsverbanden. Er is sprake van gelijkwaardigheid en door sarnen te werken 
zijn er meer mogelfilcheden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld voorzieningen die 
voor een korps alleen niet rendabel zouden zijn, gecombineerd gebruikt worden 
met andere korpsen, om de kosten te druldcen. Voor de kleinere korpsen biedt 
samenwerking de mogelijkheid gebruik te maken van extra faciliteiten of 
manlcracht waarover men zelf niet (in voldoende mate) beschikt. 
Hoewel alle korpsen het belang van samenwerking onderkennen, geven zij oak 
aan dat zich aspecten voordoen die de samenwerking kunnen bemoeilijken. 
Capaciteitsproblemen binnen de korpsen zfin bier een voorbeeld van. Er moeten 
immers wel mensen geleverd warden voor de samenwerkingsverbanden. Oak 
het verschil in rechtspositie, wanneer er verschillende organisaties participeren, 
kan problemen geven. Wanneer de betrokkenen bijvoorbeeld niet dezelfde 
vergoedingen Icrfigen voor overwerk, reiskosten en maaltijden, Ican dit ',whew 
ogen' geven. 

Een ander punt is de geografische afstand die soms overbrugd moet warden als 
gevolg van samenwerldng. Een respondent merlct hierover op: 'het korps is te 
vergelijken met een uitzentibureau, er zit nogal wait personeel in samenwerkings-
verbanden. C..) Dit personeel hikt nog weleens aan tegen de geografzsche afttanden 
in woon-werkverkeer'. 
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Ondanks bovenstaande knelpunten vinden de korpsen samenwerldng een goede 
zaak. Sommige regio's geven aan te verwachten dat de samenwerldng nog inten-
siever zal worden. De bereidheid tot samenwerking lijkt groeiende te zijn en 
daannee volgens betroldcenen de goede kant op te gaan. 



3 Selectie en opleiding van 
personeel 

In dit hoofdstuk komen de selectie en opleiding met het oog op recherche-
werk aan de orde. Naast de gegevens die bij de korpsen zijn verzameld, wordt 
hierbij ook dankbaar gebruik gemaakt van een interview met het Hoofd 
Opleidingen van de Rechercheschool te Zutphen. 

3.1 	Selectie van personeel 

Selectiecriteria 
Bij de selectie van personeel voor recherchefuncties zou verwacht mogen 
worden dat onder andere gekeken wordt naar recherchevaardigheden en 
inhoudelijke kennis. In de pralctijk blijkt bier echter niet altijd de hoogste 
prioriteit aan gegeven te worden. 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 komt al ervaring met recherchewerk heeft. Zo zijn er 
verschillende korpsen die hun recherchepersoneel uit de basispolitiezorg 
rekruteren. Men kan dan niet verwachten dat de vaardigheden per definitie al 
bij iedereen aanwezig zijn. In een regio wordt hierover opgemerkt dat in 
principe elke basispolitiefunctionaris in aanmerking komt voor een 
recherchefunctie. Men stelt hierbij als eis dat iemand een minimum aantal 
jaren bij de politie in dienst is en er sprake moet zijn van gebleken affiniteit 
met recherchewerk. Daarnaast kijkt men naar uitgevoerde werlczaamheden, 
wordt een test aan de hand van casussen afgenomen en vindt cen `ervarings-
gericht interview' plaats. Volgens een respondent in een ander korps 'is de 
praktijk dat gezegd wordt: `ga jij maar eens een tijdje recherchewerk doen'. Dat 
hoeft niet altijd tegen de meest geschikte gezegd te worden'. 

Sommige korpsen zien ook voordelen aan het in dienst nemen van onervaren 
rechercheurs. Volgens een respondent zijn deze rechercheurs Wandig met 
automatisering en ze komen blanco binnen; ze hebben geen rechercheverleden 
en leren onmiddellijk om projectmatig te rechercheren (...) het is dus ook een 
kans 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 vaardigheden die nodig zijn kunnen vervolgens ook door 
middel van opleidingen op de werkplek verkregen worden, stelt men. Hiertoe 
wordt bijvoorbeeld in de regio Gelderland-Zuid onder andere geselecteerd op 
de bereidheid om cursussen te gaan volgen. 



Naarmate functies 'zwaarder' of specialistischer zijn, worden meer eisen 
gesteld. In die gevallen worden wel recherchevaardigheden en inhoudelijke 
kennis gevraagd. Een respondent spreekt in dit verband van een fglijdende 
schaar zwaardere functies stellen zwaardere eisen. 
In een andere regio geeft men te kennen voor expertisefuncties steeds vaker 
mensen zonder politieopleiding, die MBO/HBO-niveau hebben, in te zetten. 
Wanneer het een functie bij de regionale recherche betreft, wordt wel een 
psychologische test afgenomen, en wordt gekeken naar 'affiniteit met 
pu77 , 1en en de mogelijkheid om in teams te werken'. Ook wordt een veilig-
heidsonderzoek gedaan. Bij de inzet van mensen zonder politieopleiding 
maakt men steeds vaker gebruik van aanstellingen op contractbasis. Voor-
beeld hiervan is een milieujurist die voor zes maanden is ingehuurd. Het 
desbetreffende korps licht dit beleid als volgt toe: le kunt steeds meer recher-
cheren vanuit je bureau, met behulp van computers. En dat kunnen ook mensen 
zonder politieopleiding'. 

3.2 	Job rotation 
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Wat het personeelsbeleid betreft, staan bijna alle korpsen positief tegenover 
de zogenoemde 'job rotation', oftewel functie roulatie. Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat een medewerker na verloop van tijd overstapt naar een andere 
functie binnen het korps. Redenen hiervoor zijn: generale taakstelling, 
mensen niet laten vastroesten, 'incrowd vorming tegengtzanc etcetera. De 
termijn die hierbij wordt gehanteerd, kan verschillen voor de diverse functies. 
Over het algemeen ligt de termijn die bij een bepaalde functie hoort vast, of 
is in ieder geval gebonden aan een minimale en een maximale tijdsperiode. 
Hoewel de meeste korpsen zoals gezegd positief staan tegenover job rotation, 
wil dat nog niet zeggen dat alle korpsen dit al in gelijke mate toepassen of 
van plan zijn toe te passen. In sommige korpsen is hier nog geen uitge-
sproken beleid over ontwikkeld of bevinden de ideeen hierover zich nog in 
het stadium van concept In een korps wacht men nog op structureel beleid 
met betreklcing tot job rotation, maar individueel en bilateraal wordt hier in 
de regio wel aandacht aan geschonken'. Een ander korps stelt vast dat job 
rotation 'wel leeft' in de regio, maar dat er meer over wordt gepraat dan dat 
het wordt toegepast 

In sommige korpsen is het beleid dat alle medewerkers op termijn veran-
deren van functie, dit is bijvoorbeeld het geval in de regio's Brabant-Noord, 
Limburg-Noord en Gelderland-Zuid. De achterliggende motivaties zijn niet 
altijd even duidelijk. Volgens een van de genterviewden wordt zodoende 
recht gedaan aan de generale politietaak: de specialist gaat op termijn weer 
terug naar de generale taak, 'om zijn specialistische vaardigheden 'weg te 
leren'. Men probeert in dit korps een personeelsstroom op gang te brengen 
tussen generale politietaak en specialisme, over en weer. Ook mensen uit 
gespecialiseerde recherche-afdelingen gaan in deze regio weer terug naar de 
basispolitiezorg. Een soortgelijk beleid waarbij basispolitiefunctionarissen op 



roulatiebasis kortere of langere tijd `rneedraaien' in een districtelijke 
recherche-afdeling bestaat in diverse regio's. 
In andere korpsen blijft functie roulatie beperkt tot specifieke afdelingen 
en/of functies. Bijvoorbeeld in de regio Flevoland is job rotation voorbe-
houden aan het niveau van groepschef of hoger. In Friesland geeft men te 
kennen dat specialistische recherchefuncties over het algemeen meer 
permanent zijn. Ook in Midden- en West-Brabant is er ten aanzien van 
functies op regionaal niveau geen sprake van roulatie. 
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Soms worden bepaalde functies uitgesloten van job rotation vanwege de zeer 
specifieke deskundigheid die voor de betreffende functies is vereist. Met 
name op het gebied van de technische recherche is dit vaalc het geval. 
Bijvoorbeeld de regio Usselland sluit de Technische Recherche en Technische 
Ondersteuning uit van job rotation, en geeft daarvoor als reden dat deze 
functies te gespecialiseerd zijn: hebt bijvoorbeeld drie jaar nodig voordat je 
een technisch rechercheur hebt opgeleid. Het beleid is er op gericht om bij 
vacatures HTS-ers op informaticalelektronicagebied te werven'. Ook in de regio 
Brabant Zuid-Oost wijst men er op dat medewerkers van de technische 
recherche niet rouleren, omdat zij 'super specialistisch' zijn opgeleid. In de 
regio Limburg-Noord daarentegen, is het de bedoeling dat ook technische 
rechercheurs rouleren, echter na een langere periode, bijvoorbeeld na 10 a 12 
jaar. Ook andere functies dan de technische recherche kunnen vanwege hun 
specialistische karakter worden uitgesloten van roulatie. In Brabant Zuid-
Oost bijvoorbeeld rouleren ook de speciaal voor het horen van kinderen 
opgeleide medewerkers van Jeugd en Zedenzaken niet 

Verplichte Job Rotation 
Het specialistische karakter van een aantal functies kan dus reden zijn om 
deze functies uit te sluiten van job rotation. Het omgekeerde is echter ook 
mogelijk: voor sommige functies is job rotation verplicht gesteld, juist 
vanwege het gespecialiseerde karalcter van deze functies. Met name is dit het 
geval bij functies in eenheden als CID, OT en AT. Deze functies worden door 
veel korpsen genoemd als voorbeeld van `Icwetsbare' functies, waarvoor geldt 
Vat je mensen niet te lang op hun plek moet laten zitten, omdat anders het 
risico bestaat van vervreemding', zoals een genterviewde het formuleert De 
andere korpsen voeren soortgelijke redenen aan. Een ander merIct op: 1;4 de 
CID'ers is dat ook om te voorkomen dat mensen een 'tic' oplopen en denken dat 
de hele wereld achter hen aanzit'. En in een andere regio stelt men dat 
functies als onder andere de CID en het OT juist moeten rouleren, vanwege 
met name het interne veiligheidsaspect Als iemand daar te lang zit, raakt hij 
vervreemd van het korps of worden de verleidingen van de kwade, boze 
buitenwereld te groot'. 
De meeste korpsen hanteren voor dit soort ftmcties een maximum termijn 
van ongeveer zes jaar. Daarna moet men overstappen naar een andere 
functie. In sommige korpsen gaat men vanuit een specialistische functie na 
het voltooien van de termijn terug naar de basispolitiezorg. Dit is bijvoor- 
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beeld in Gelderland-Zuid het geval. Hier mag ook niet meer gesolliciteerd 
worden van het ene specialisme naar het andere. Op deze wijze probeert het 
korps een personeelsstroom op gang te brengen tussen generale taalcstelling 
en specialisme. Ook in de regio Noord-Holland-Noord zijn medewerkers van 
de CID, AT en OT na hun vaste termijn verplicht am terug te gaan naar de 
basispolitiezorg. Opgemerkt wordt dat het voordeel hiervan is dat in de basis-
politiezorg steeds meer ervaring op allerlei terreinen terecht komt In 
Limburg-Zuid moeten functionarissen steeds weer in de basispolitiezorg 
gaan werken, voor zij een verdere loopbaanstap kunnen nemen. 

Bij een aantal korpsen is functieroulatie ook een verplicht onderdeel in het 
loopbaanbeleid. Om promotie te kunnen malcen, moeten bijvoorbeeld 
verschillende ftmcties beldeed zijn. Dit is bijvoorbeeld in Groningen een eis 
met betrekking tot het bekleden van een kaderfunctie. Utrechtse politiefunc-
tionarissen moeten om in schaal 8 te komen in drie korpsonderdelen hebben 
gewerIct, waaronder een specialisme. In de regio Amsterdam-Amstelland 
kunnen politiemensen in de nabije toekomst niet meer binnen hun eigen 
onderdeel gepromoveerd worden. Ditzelfde geldt voor Brabant-Noord. Daar 
is er heel nadruldcelijk voor gekozen om mensen niet te laten promoveren 
binnen dezelfde afdeling. Iemand die bij de CID werlct, kan bijvoorbeeld niet 
warden bevorderd tot chef van de CID maar wel tot chef van een andere 
afdeling. Hierdoor zou brede deskundigheid worden gelcweekt. 

Ervaringen met job rotation 
Hoewel de meeste korpsen job rotation bewust toepassen, wijzen zij ook op 
de nadelen die er aan kleven: 
— Verlies van deskundigheid; 
— Enkele korpsen zeggen job rotation vanuit rechtspositioneel oogpunt niet 

te kunnen opleggen. Functieduurbeperking mag niet worden afge-
dwongen. Door het creeren van leerfuncties en (het stimuleren van) 
loophaanbeleid probeert men toch beweging aan te brengen; 

— In een korps heeft men de ervaring dat job rotation oak strijd oplevert: 
mensen willen niet altijd een andere functie; 

— Een ander korps signaleert een probleem met betreldcing tot de selectie-
procedure. Het algemene beleid is: geschilctheid leidt tot aanstelling. 
Eigenlijk vindt men dat het beleid zou moeten zijn: de beste moet 
worden aangenomen. Door het roulatiesysteem moet men echter ook 
weleens genoegen nemen met minder. 

Naast de nadelen worden ook expliciete voordelen van job rotation 
genoemd: 
— er wordt brede deskundigheid gelcweelct; 
— 'het geeft nieuut elanl; 
— het risico van vervreemding wordt kleiner en daarmee tevens de gevaren 

van corruptie; 



3.3 	Opleiding 
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Een veelgehoorde opmerking ten aanzien van job rotation betreft het feit dat 
het moeilijk is een evenwicht te vinden tussen enerzijds het aspect van 
`doorstroming' en anderzijds de noodzaak van continuIteit en het behouden 
van deskundigheid. Door een brede orientatie te stimuleren `wordt soms wel 
wat specialistische kennis overboord gegooid' en 'het op gang houden van de 
doorstroming gaat nog weleens ten koste van ervaring'. Sommige korpsen 
proberen dit op te lossen door een combinatie van roulatie en mensen 'vast 
houden op hun plek'. Zo is het in de regio Kennemerland bijvoorbeeld de 
bedoeling een aantal `kernfuncties' te creeren, waar mensen langer kunnen 
blijven zitten, zodat het behoud van kennis gewaarborgd blijft. 
Tegelijk wijzen sommige korpsen er op dat dit spanningsveld niet negatief 
hoeft te zijn. Een geinterviewde merkt hierover op dat functieroulatie altijd 
spanning geeft, want er gaan goede krachten weg. Daar staat echter tegen-
over dat andere mensen oak een kans krijgen. En elders is men van mening 
dat het belang van de organisatie (wat onder andere continuIteit is) niet per 
se strijdig is met het belang van het individu. Immers 	een individu het 
niet meer naar zijn zin heeft op een bepaalde plaats in de organisatie, zal hij 
minder functioneren en dat is voor de organisatie uiteindelqk toch weer 
nadelig'. 
Tenslotte wijst een geinterviewde op het belang van roulatie `omdat delarmee 
voorkomen wordt dat mensen alleen maar aan hun eigen winkel denken: Wat 
vandaag mijn probleem is, kan morgen het jouwe zijn'. 

Opleidingenbeleid van de korpsen 
Op de vraag of er sprake is van een beleid ten aanzien van opleidingen en 
cursussen antwoordt een grote meerderheid van de politiekorpsen in 
bevestigende zin. Men heeft opleidingsplannen opgesteld en er is een budget 
beschikbaar voor het volgen van opleidingen, zowel in geld als in tijd. Twee 
korpsen zijn van mening dat er in hun regio niet echt spralce is van een 
opleidingenbeleid. In het ene korps is er sprake van een 'ad hoc-beleid' en 
ontbreekt een opleidingsplan; in het andere korps is men van mening dat er 
geen sprake is van beleid. 

De verschillende opleidingsplannen zijn soms regiobreed, voor het gehele 
korps opgesteld; in andere gevallen bestaat er per functie-onderdeel een 
eigen opleidingsplan. In het algemeen worden de mensen lunctiegeriche 
naar opleidingen en cursussen gestuurd. Met andere woorden, men gaat uit 
van het standpunt dat er een relatie moet bestaan tussen de functie en de te 
volgen opleiding. Vraag en aanbod dienen op elkaar afgestemd te zijn en de 
tijd van `shoppen' is grotendeels voorbij. 
Om een en ander in goede banen te leiden maken sommige korpsen melding 
van een coordinator, die het beleid coOrdineert, die adviseert omtrent 
opleidingen en het contact met opleidingsinstituten onderhoudt Oak 



melden enkele korpsen het bestaan van een speciaal bureau dat zich 
bezighoudt met opleiding en vorming. 
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Over het algemeen zijn de korpsen van mening dat er een ruim budget 
beschikbaar is voor opleidingen en cursussen. Oak de tijd die aan oplei-
dingen mag worden besteed wordt over het algemeen als zeer royaal 
beschouwd. Om enkele voorbeelden te geven: Regio Gelderland-Zuid heeft 
als doelstelling gemiddeld 9% van de tijdsbesteding (uitgaande van de 
brutocapaciteit) te gebruiken voor opleidingen. Bij de regio Gooi en Vechts-
treek is dit 8% en in Brabant Zuid-Oost wordt zo'n 5 a 10% van de capaciteit, 
'zeker in budgettair opzicht', vrijgemaalct voor cursussen. Al deze korpsen 
geven trouwens aan dit (streef)percentage niet (altijd) te halen. Ms redenen 
hiervoor worden onder meer genoemd de werkdruk binnen het korps, 
waardoor mensen niet altijd gemist kunnen warden (wat uiteraard weer 
samenhangt met de capaciteit van een korps), de tijd die met het volgen van 
sommige opleidingen gemoeid is (wat niet altijd uitkomt met het werk) en de 
capaciteit van het opleidingsinstituut, waardoor mensen er soms niet terecht 
kunnen. 

De korpsen onderkennen het belang van een goed en doelgericht oplei-
dingenbeleid, aangepast aan de eisen die aan de verschillende functies 
warden gesteld en de doelstellingen van het korps. Sommige korpsen hebben 
op dit punt naar eigen zeggen nog een 	 te maken. 

Toewijzing van opleidingen 
Een meerderheid van de korpsen is van mening dat met het huidige beleid in 
de meeste gevallen 'de juiste persoon naar de juiste opleiding gestuurd 
wordt'. Daarbij wordt soms wel de toevoeging gedaan dat dit in ieder geval 
het strewn is, ook al lukt het niet altijd. Zoals een korps toelicht: :corns gaan 
er nog weleens mensen uit de wijken near cursussen waar eigenlijk mensen uit 
de regio heen zouden moeten'. 
Een paar korpsen zijn echter nog niet tevreden. Dit zijn onder andere de 
korpsen waar geen duidelijk opleidingenbeleid wordt gevoerd. Maar ook de 
geinterviewde in een korps waar wet een duidelijk beleid gevoerd wordt, geeft 
te kennen dat 'soms mensen naar een cursus gaan die niets te maken heeft met 
hun functie'. Dit korps signaleert hierbij het gevaar dater een taakverschui-
ving ontstaat van specialisme naar generalisme: 'de generalist bekwaamt zich 
steeds nicer, maar alieen qua theorie, niet qua ervaring. Dit brengt weer het 
gevaar met zich mee dat de recherchekwaliteit wordt uitgehold; 

Voorzover de te volgen opleidingen nader gespecificeerd worden, blijkt dat 
over het algemeen alle medewerkers uit de basispolitiezorg de recherche 
basis cursus gevolgd (behoren te) hebben. Voor recherchemedewerkers komt 
daar de Cursus Algemene Recherche (CAR) bij. Specialistische en technische 
rechercheurs volgen daamaast cursussen die specifiek zijn toegesneden op 
hun specialistische functie of taalcveld. In een paar korpsen wijst men 
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bovendien op het belang van managementcursussen voor het midden-
management. 
Met name ten aanzien van de Recherche Basis Cursus en de Cursus 
Algemene Recherche blijft onduidelijk in hoeverre korpsen dezelfde functie-
criteria voor deelname aan deze opleidingen hanteren. In het ene korps 
wordt bijvoorbeeld gesteld dat de CAR bedoeld is voor de `ervaren recher-
cheurs', terwijl in een ander korps ook taakaccenthouders uit de basispolitie-
zorg deze cursus volgen. 

Aanbod van opleidingen 
Alle korpsen maken voor het volgen van recherche-opleidingen gebruik van 
het aanbod van de Rechercheschool te Zutphen, onderdeel van het LSOP 
(Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie). Sommige korpsen maken 
daarbij gebruik van 'in-service trainingen' of verzorgen een aantal cursussen 
in eigen beheer. Ook maken sommige korpsen wel gebruik van opleidings-
instituten die niet aan het LSOP gelieerd zijn. 
De meerderheid van de korpsen heeft problemen met het opleidingen-
aanbod van de Rechercheschool. Dit geldt niet zozeer de lcwaliteit van de 
geboden opleidingen, maar wel de capaciteit Verreweg de meest gehoorde 
ldacht is de te geringe capaciteit, waardoor mensen niet of pas na lange 
wachttijd aan bepaalde cursussen of opleidingen kunnen deelnemen. 
Daarnaast is een aantal korpsen van mening dat de Rechercheschool niet 
(snel) genoeg met actuele ontwildcelingen meegaat Er wordt bijvoorbeeld 
opgemerkt dat de Rechercheschool `zich meer op de markt moet richten'. Ook 
wordt gesteld dat de opleidingen van de Rechercheschool meer zouden 
moeten aansluiten bij de praktijk, bij de nieuwe ontwiklcelingen en nieuwe 
rechercheprocessen. 
De onvrede over de LSOP, en de rechercheschool in het bijzonder, is voor 
sommige korpsen reden om voor bepaalde opleidingen gebruik te maken van 
'externe' opleidingsinstituten of 'in huis' door `eigen mensen' opleidingen te 
verzorgen. 
Niet alle korpsen hebben problemen met het opleidingenaanbod van de 
Rechercheschool. Zo zegt bijvoorbeeld een korps ' een aanhanger' van de 
Rechercheschool te zijn. Desbetreffende geInterviewde vindt het een goed 
instituut, dat goede opleidingen verzorgt. Een ander korps is van mening dat 
men (ondanks de geringe plaatsingscapaciteit) toch heel aardig gebruik kan 
maken van de Rechercheschool. Bovendien steelct dit korps de hand in eigen 
boezem met de opmerking dat ook vanuit het korps soms cursussen op het 
laatste moment afgezegd worden, door bijvoorbeeld ziekte of drukte. Men 
voegt hier bovendien aan toe dat als je teveel mensen op de cursussen lcwijt 
kunt, dit weer ten koste gaat van de capaciteit die voor het dagelijkse werk 
nodig is. 



3.4 	Rechercheschool 

De Rechercheschool constateert echter ook gunstige uitzonderingen. Een 
daarvan is de Technische Recherche. Voor dit terrein bestaat een gefaseerd 
opleidingstraject van een aantal jaren. Dit traject wordt afgesloten met een 
toets die bij voldoende resultaat recht geeft op een certificaat Ook na het 
behalen van het certificaat vinden er nog diverse toetsingen plaats, waarbij 
het certificaat weer kan worden ingetrokken als niet aan de eisen wordt 
voldaan. 
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Bij de Rechercheschool in Zutphen zijn 40 docenten in vaste dienst. Daar-
naast zijn er ongeveer 400 gastdocenten uit de wereld van politie en justitie. 
Het is bewust beleid om met gastdocenten te werken. Op die manier houdt 
het onderwijs voeling met de dagelijkse praktijk. 
De meeste cursussen vinden plaats op de Rechercheschool in Zutphen. 
Steeds vaker echter worden ook cursussen door de Rechercheschool verzorgd 
op locatie, bijvoorbeeld in een regio of in clusters van regio's. 
Bijna alle cursussen zijn ontwikkeld op verzoek van het veld. 
Niet iedere politieman kan zomaar elke cursus op de Rechercheschool 
volgen. Voor sommige cursussen geldt een zogenaamde gesloten irzschrij-
ving'. Wie bijvoorbeeld mogen deelnemen aan de TR-modules, wordt 
bepaald door de chefs van de Technische Recherche van de korpsen. 

Opleidingenbeleid van de korpsen volgens de Rechercheschool 
In tegenstelling tot wat de korpsen hierover zeggen, is men op de Recherche-
school de mening toegedaan dat de regiokorpsen er geen of te weinig 
opleidingenbeleid op nahouden. De regio's kunnen geen prognose geven van 
het aantal mensen dat in de komende drie jaar op de diverse gebieden 
opgeleid moet worden. Op het moment dat er visie zou zijn op het recher-
chewerk, zou men ook moeten kunnen aangeven hoeveel mensen er nodig 
zijn op verschillende terreinen, hoeveel er beschikbaar zijn, hoeveel er naar 
verwachting met pensioen zullen gaan etc. Dan zou men kunnen zeggen 
hoeveel mensen er jaarlijks bijvoorbeeld de Cursus Algemene Recherche 
(CAR) moeten volgen. Voor de goede orde moet warden opgemerkt dat er 
volgens de Rechercheschool in sommige regio's verbetering merkbaar is. 

De Rechercheschool signaleert voorts dat er door de Nederlandse politie op 
veel gebieden te vrijblijvend met het recherche-onderwijs omgesprongen 
worth. 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 dater mensen recherchewerk gaan doen, ('en 
dat gebeurt ook bq belangrijk recherchewerk), zonder dat ze oak maar op 
enige manier een cursus op het gebied van recherche hebben gevolgd. Zelfs 
van de circa 400 a 500 mensen die in de Kemteams werken, heeft volgens de 
Rechercheschool maar een heel ldein aantal de CAR gevolgd. Die vrijblij-
venciheid geldt overigens niet Wleen de CAR, maar ook veel andere gebieden. 
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De rechercheschool streeft ernaar voor al het onderwijs jets dergelijks te 
real iseren. Zover is het nog niet. Wel is in het recente verleden een aantal 
ontwikIcelingen8  in gang gezet ten aanzien van de opleiding en kwaliteits-
borging van de Kernteams en de CID-en. 
In de afgelopen jaren hebben de Rechercheschool, de Nederlandse Politie 
Academie en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging onder leiding van 
een werkgroep vijftien opleidingsmodulen voor Kernteamleden, -chefs en 
-officieren ontwiklceld. Om de lcwaliteit van die modulen te waarborgen, is 
in 1996 gestart met het ontwiklcelen van toetsinstrumentarium. Daarbij is 
ondersteuning geboden door het CITO, Instituut voor Toetsontwiklceling 
te Arnhem. Met de ontwikkelde toetsen kunnen zowel de inhoud van de 
modulen als de resultaten van de cursisten beoordeeld worden. Eind 1997 
zijn voor drie opleidingsmodulen begin- en eindtoetsen gereed gekomen. 
Het streven is am eind 1999 voor alle vijftien ontwiklcelde kernteammodules 
begin- en eindtoetsen beschikbaar te hebben en over te gaan tot certificering. 
Verder is enkele jaren geleden een werkgroep geformeerd die zich bezig-
houdt met de ontwiklceling van profielschetsen aangaande de belcwaam-
heidseisen waar kernteamleden aan moeten voldoen. 

Voor het CID-werk is in het najaar van 1997 een pilot-project gestart in de 
korpsen Usselland en Twente. Dat project besteedt aandacht aan de bijstel-
ling van bestaande, danwel de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor 
CID-functionarissen. Oak hierbij warden met het oog op lcwaliteitsborging - 
met steun van het Instituut voor toetsontwiklceling (CITO) - toetsen ontwik-
keld. Uiteindelijk moet uit deze pilot landelijk beleid voortkomen. 

De juiste persoon naar de juiste opleiding 
De korpsen zijn van mening dat in de meeste gevallen de juiste persoon naar 
de juiste opleiding gaat. De Rechercheschool schat dat dit in 80% van de 
gevallen gebeurt. Voorbeeld van de avenge 20% is het geval waarin een 
ineldkamer-functionaris en een vreemdelingendienst-functionaris een cursus 
fotoconfrontatie bleken te volgen. Oak gebeurt het dat rechercheurs die 
overspannen dreigen te raken en er zogezegd `eventjes uit moeten', naar de 
Rechercheschool gestuurd warden. Men probeert dan wel te regelen dat de 
cursus aansluit op de functie, maar de primaire reden am dit te doen, is toch 
dat betrokkene er even uit moet. Dit soort incidenten geeft volgens de 
Rechercheschool aan dat er bij de korpsen geen beleid is. Bij sommige 
cursussen lijkt het maar niet te luklcen om de `goede doelgroep aan tafel te 
krijgen.' 

Over deze ontwikkelingen is informatie verkregen van een beleidsmedewerker van het 
ministerie van Justitie die onder meer verantwoordelijk is voor deslcundigheids-
bevordering van de Kernteams. 



Capaciteit en capaciteitsproblemen 
De beschikbare onderwijscapaciteit wordt volgens de Rechercheschool 
voornamelijk op grond van twee sleutels aan de aanvragers toebedeeld. 
1 de grootte van een korps (een groot korps krijgt meer capaciteit dan een 

klein korps) 
2 de werkelijke verhouding van het aantal binnengekomen aanvragen (de 

behoefte) 
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Zoals de diverse korpsen aangaven is de capaciteit van de Rechercheschool 
een probleem. Ook de Rechercheschool zelf geeft dit toe. Door de jaren heen 
kan steeds ongeveer 50% van de verzoeken gehonoreerd worden. Dit percen-
tage geldt dan voor het cursusaanbod ais geheel, want er zijn ook cursussen 
die zo in de belangstelling staan dat een veel lager percentage wordt toe-
gewezen. Voorbeeld hiervan is de Cursus Rechtbanktraining (hoe zich te 
gedragen in de omgang met advocaat, president etc. tijdens strafprocessen) 
waar dit jaar 80% van de aanvragen afgewezen moest worden. 

Ondanlcs het bovenstaande plaatst de Rechercheschool toch ook een aantal 
kanttekeningen bij de ldachten omtrent de beschikbare capaciteit 
— De vraag is niet altijd realistisch. De korpsen anticiperen op afwijzing en 

gaan daarom overvragen. Een korps wil bijvoorbeeld vijf mensen naar 
een cursus, en vraagt er voor de zekerheid tien aan. Dit is S een aantal 
keren aan het licht gekomen op momenten dat contact met korpsen 
werd opgenomen omdat op een later moment plaatsen in een cursus vrij 
lcwamen. Dan bleek dat de korpsen geen kandidaten meer hadden die 
opgeleid moesten worden. 

— Er zijn fluctuaties in de vraag. Die fluctuaties zijn niet altijd goed te 
voorspellen. 

— De meeste korpsen kunnen geen prognose geven van hun eigen oplei-
dingsbehoefte voor de komende jaren waardoor het moeilijk is om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen 

— De hernieuwde aandacht die er volgens de Rechercheschool voor 
recherchewerk is, bepaalt mede het lage toewijzingspercentage. Recher-
chewerk wordt weer meer als specialisme gezien, waardoor de vraag naar 
recherche-onderwijs toeneemt 

— De Rechercheschool is voor een groot deel afhankelijk van gastdocenten. 
Gastdocenten moeten veelal vrije dagen opnemen voor het lesgeven aan 
de school. Hierdoor ontstaat een probleem wanneer men zo'n cursus 
opeens veel raker zou willen aanbieden, zeker wanneer het cursussen 
betreft met onderdelen die door maar een gastdocent gegeven worden. 

— Ook het toenemende specialisme zou een probleem zijn. Vroeger was het 
voor docenten relatief gemakkelijk om zich op een nieuw onderwerp in 
te lezen. Tegenwoordig is dat veel moeilijker. Met andere woorden, de 
flexibiliteit van de Rechercheschool wordt minder doordat onderwijs-
ontwikkeling meer investering vraagt dan vroeger. 
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Korpsen vinden het steeds minder vanzelfsprekend om medewerkers af 
te staan voor het verzorgen van opleidingen op de Rechercheschool. 
Tenslotte zit de Rechercheschool in een impasse met het LSOP t.a.v. 
uitbreiding. Op vijf gebieden (digitaal rechercheren, misdaadanalyse, 
jeugd en zeden, politiele infiltratie en financieel rechercheren) zou de 
Rechercheschool graag extra investeringen willen doen am extra cursus-
aanbod te kunnen genereren. Men is hierover al maanden met het LSOP 
in gesprek. Ondertussen staat de ontwikkeling van de genoemde vijf 
gebieden stil. De Rechercheschool loopt zodoende een achterstand op 
ten opzicht van de ontwikkelingen in de regio's. 

Mede als gevolg van de capaciteitsproblemen is er een ontwikkeling gaande 
dat korpsen steeds meer elders opleidingen gaan volgen. Ook zijn er diverse 
korpsen die zelf recherchecursussen ontwildcelen. Rotterdam-Rijnmond 
bijvoorbeeld heeft een eigen rechtbanktraining ontwiklceld en heeft ook een 
eigen cursus standaard-verhoorstrategie, voor kernteamrechercheurs. Deze 
cursus is een afgeleide van de CAR en is speciaal ontwikkeld omdat heel veel 
kernteamrechercheurs de CAR niet hebben gevolgd. 
De CAR wordt oak veel gegeven in de regio's door functionarissen van de 
korpsen zelf. Dit gebeurt onder andere in de regio's Rotterdam-Rijnmond, 
Limburg-Noord, en in Brabant voor de drie Brabantse regiokorpsen. Een 
nadeel van deze constructie is dat het niet goed lukt am de CAR landelijk 
uniform te krijgen. Zoals de geInterviewde van de Rechercheschool stelt: 
Korpsen gaan zelf met die cursus stoeien, gooien er blokken uit etc.. Soms ook 
met als doel om de cursusduur (oorspronkelijk - en op de Rechercheschool 
nog steeds -4 volledige weken) te verkorten. Officieel moeten die aanpas-
singen in overleg met de Rechercheschool gemaakt worden. Er is ook een 
officieel CAR-coordinatorenoverleg. Dat is 'een redelijk actieve club; de 
vergaderingen worden voorgezeten door het Hoofd van de Vakgroep Tactiek 
van de Rechercheschool.' 
Om toch een hepaald kennisniveau te waarborgen en tegelijkertijd een zekere 
status aan de CAR te geven, wil de Rechercheschool een toets instellen (zie 
ook hierboven). De toets is inmiddels in ontwiklceling en wordt al uitgepro-
beerd. 



Summary 

For several years now, there have been signs that the criminal investigation 
departments of the Dutch police lack sufficient expertise. This is said to apply 
in particular to the area between petty crime on the one hand and organized 
crime on the other hand. This area which in the police field is known as the 
'middle area' or 'middle crime', includes burglary, fraud, sexual offences, 
juvenile delinquency, violent crime etcetera. 

This apparent lack was the main reason for making an inventory of the way 
in which the 25 regional police forces in the Netherlands have organized their 
criminal investigative power, as well as the availability of expertise. One or 
more staff members of all 25 regional forces were interviewed, as well as the 
head of the education program of the national 'criminal investigation school'. 
Due to limited time, the study was - generally spoken - restricted to the state 
of affairs in a formal sense. Everyday practice might deviate more or less from 
this formal picture. 

The inventory of the 25 police forces shows that, at several organizational 
levels, from local to regional, there appear to be units and/or individual 
police officers (experts) who carry out investigative activitities. Grosso modo, 
petty crime is handled by policemen at the local level, 'middle crime' by 
district investigation units and organized crime by regional units. This is 
a rough categorization only which in practice works out less rigidly. In all 
forces there is a unit that supports investigation processes in other units by 
providing information, intelligence, manpower etcetera. 
For tackling cases exceeding the interests of individual forces, five special 
teams have been instigated, in whic'.• several regional forces cooperate. 

Within the limitations of this study, the main conclusion is that, contrary 
to the reason for starting this research, the police forces have - though in 
varying ways - arranged the availability of investigative power and expertise. 
This holds for the fields of petty crime, 'middle crime' and for organized 
crime. 
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Bijlage 1 

Begeleidingscommissie 

Voorzitter 

Drs. M.R. Daniel 	Regiopolitie Gelderland-Midden 
District Arnhem Veluwezoom Oost 

Leden 

Mr. M.A.A. van CapeIle Arrondissementsparket Groningen; 
tevens vertegenwoordigt de heer Van CapeIle de 
Recherche Advies Commissie (RAC) 

Dhr. S. van de Geer 	Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) 
Zoetermeer 

Mr. dr. E.R. Muller 	Crisis Onderzoek Team (COT) 
Den Haag 

Mw. mr. M.E. Portegies 	Directie Wetgeving (DVV) 
Ministerie van Justitie 

Dr. G.J. Veerman 	Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) 
Ministerie van Justitie 
Vanaf eind januari 1998 opgevolgd door 
Mw. J.H. Pols 

Dr. H.G. van de Bunt 	WODC 
Ministerie van Justitie 



Bijlage 2 

De 25 regiokorpsen 

Zaanstreek-Waterland 

Kennemer 

Amsterdam-Amstelland 

Gooi.en Vechtstreek 

Rotterdarn-Ri 

Bron: Politiealmanak 1997 

az, • 4, 



Groningen 	 — hoofd politiebeleid, tevens ply. korpschef  
Friesland 	 — directeur politie, tevens ply. korpschef  
Drenthe 	 — ply. korpschef  
Usselland 	 — korpschef 

— directeur politiediensten 
— divisiechef  

Twente 	 — hoofd divisie georganiseerde criminaliteit 
— chef afdeling justitiele zaken van een district  

Noord- en Oost-Gelderland 	— directeur politie, tevens ply. korpschef  
Gelderland-Midden 	 — chef divisie justitiele zaken  
Gelderland-Zuid 	 — hoofd divisie centrale operationele zaken  
Utrecht 	 — chef divisie recherche 

— chef van een district  
Noord-Holland-Noord 	— hoofd operationele politiezorg 

— chef van een districtsrecherche  
Zaanstreek-Waterland 	— hoofd justitiele bedrijfsvoering  
Kennemerland 	 — divisiechef  
Amsterdam-Amstelland 	— hoofd justitiele bedrijfsvoering  
Gooi en Vechtstreek 	— hoofd justitiele zaken  
Haaglanden 	 — chef justitiele dienst  
Hollands Midden 	 — hoofd recherche specialisme  
Rotterdam-Rijnmond 	— hoofd regionale recherche dienst 

— ply. hoofd regionale recherche dienst 
— hoofd functionele ondersteuning  

Zuid-Holland-Zuid 	 — hoofd dienst operationele ondersteuning  
Zeeland 	 — ply. korpschef, tevens hoofd politiele bedrijfsvoering  
Midden- en West-Brabant 	— hoofd politiele bedrijfsvoering 

— chef van een district 	,  
Brabant-Noord 	 — directeur politie, tevens ply. korpschef 

— hoofd beleidsontwikkeling  
Brabant Zuid-Oost 	 — korpschef  
Limburg-Noord 	 — chef divisie recherche  
Limburg-Zuid 	 — korpschef 

— chef van de divisie regionale recherche  
Flevoland 	 — chef divisie operationele ondersteuning 

— hoofd operationele zaken van de dienst operationele 
ondersteuning  

Rechercheschool LSOP 	_ — hoofd opleidingen 

Bijlage 3 

Respondenten per regiokorps 



Bijlage 4 

Overzicht van de recherchefunctie in 
de 25 korpsen 

1 	Groningen 

De recherchefunctie vindt plaats op drie organisatorische niveaus: het niveau 
van de basispolitiezorg, het districtelijk niveau en het regionaal niveau. 

Basisniveau 
Op basisniveau houdt men zich bezig met de aanpalc van veelvoorkomende 
criminaliteit Er zijn `taalcveldcoordinatoren criminaliteit' die onderzoeken 
uitvoeren en ondersteunend werken voor de basiseenheden. De taakveld-
coOrdinatoren criminaliteit vormen de link tussen de basiseenheden en de 
districtelijke recherche. Medewerkers uit de basiseenheden kunnen tijdelijk 
worden vrijgemaakt voor recherchewerk in projectteams. 

Districtsniveau 
Elk district beschikt over een lunctionele eenheid'. Deze heeft formeel 
gesproken een coordinerende functie ten aanzien van recherchewerk; in de 
praktijk verricht de functionele eenheid ook zelf uitvoerend werk. Ook de 
functionele eenheden kennen 'taalcveldcoordinatoren criminaliteit'. In dit 
geval zijn het rechercheurs met een specifiek taakaccent Er zijn taakaccenten 
op het gebied van: verdovende middelen, fraude, vuurwapens, J&Z, heling, 
milieu. 

Regioniveau 
Op regionaal niveau is er de Divisie Zware Georganiseerde Criminaliteit. 
Deze heeft naast een zelfstandig uitvoerende taak op het gebied van zware en 
georganiseerde criminaliteit een ondersteunende taak naar de districten toe 
en een coordinerende taak ten aanzien van de informatievoorziening in de 
regio. De `Divisie' kent dezelfde taalcvelden als de functionele eenheden, 
echter op dit niveau is er meer spralce van `dieptespecialismen'. 
Binnen de Divisie bevinden zich tevens ondersteunende recherche-onder-
delen die werkzaam zijn ten behoeve van de hele regio en die soms zelfs 
interregionaal georganiseerd zijn, namelijk de technische recherche, de 
Tactische en Technische Interceptie, Bureau Computercriminaliteit, 
arrestatieteam, (C)ID en financiele recherche. 



2 	Friesland 

De regio kent de 'prototypische' structuur van districten en basiseenheden. 
Het streven is om dit in de loop van 1998 te verlaten en over te gaan op een 
structuur waarin zes afdelingen onder het regioniveau 'hangen'. Voor het 
recherchewerk zou dit nauwelijks verschil maken. 

66 

Basisniveau 
De veel voorkomende criminaliteit komt voor rekening van de basispolitie. 
De basiseenheden kennen taakaccenthouders verkeer en milieu; er zijn nog geen 
taalcaccenthouders criminaliteit Wet is een ontwilckeling in die richting gaande. 

Districtsniveau 
Het zwaartepunt van recherchewerk ligt in de districten (in de loop van 1998 
in de afdelingen). Elk district kent een Eenheid criminaliteits Beheersing 
(ECB), bestaande uit algemeen rechercheurs. Deze bekommeren zich om de 
lokaal ernstige criminaliteit', c.q. het middensegment De districtelijke 
Eenheden Criminaliteits Beheersing beschildcen naast de algemeen rechercheurs 
elk over een a twee TZZ-specialisten, een a twee drugsspecialisten en een milieu-
coordinator, in een district is een vuurwapencoardinator die voor alle districten 
aanspreekbaar is. Wanneer zaken de deskundigheid van een district te boven 
gaan, kan een beroep gedaan worden op ondersteuning vanuit de regionale 
Divisie Criminaliteits Beheersing. 

Regioniveau 
Op regioniveau kent het korps de Divisie Criminaliteits Beheersing (DCB). 
Nadrulckelijk is gekozen voor een beperkte divisie, met daarin regionale- en 
interregionale functies, georganiseerd in (kleine) specialistische bureaus. Dit 
zijn soms operationele teams (interregionaal observatie team (JOT), tech-
nische recherche), soms alleen specialisten die touter ondersteunend werken 

- voor de districtelijke recherche-afdelingen. 



3 	Drenthe 

Basisniveau 
De basispolitiezorg houdt zich bezig met de zogenaamde `zes-uurszaken'. 
De basispolitiezorg beschikt over vrouwelijke medewerkers die specifiek 
geschoold zijn in de opvang van slachtoffers van zedenmisdrijven. 
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In Drenthe vindt het recherchewerk plaats op drie organisatorische niveaus: 
basis-, districts- en regioniveau. 
Per 1/1/'98 is een aantal organisatieveranderingen doorgevoerd. De districts-
recherche is vergroot en er komt per district een bedrijfsbureau, waar case-
screening en misdaadanalyse zullen plaatsvinden. 

Districtsniveau 
Per district is er een afdeling Operationele en Ondersteunende Taken (00T). 
Hier gebeurt het zwaardere, meer specialistische recherchewerk. De helft van 
de OOT bestaat uit allround rechercheurs, de andere helft uit full time 
specialisten op het gebied van fraude, JZZ, milieu en verdovende middelen. 
De OOT is ondersteunend werkzaam voor de basispolitiezorg. Per 1/1/'98 
heeft de werkeenheid recherche zowel een ondersteunende taalc naar de 
basispolitiezorg als een zelfstandige taak. 

Regioniveau 
Op regioniveau heeft de recherchefunctie vorm gekregen in de Divisie 
Recherche. Hieronder valt een afdeling Zware Georganiseerde Criminaliteit, 
die zich bezighoudt met zalcen die net niet IRT-waardig zijn. Er zitten hier 
ervaren all-round rechercheurs, een milieuspecialist en een specialist 
betalingsverkeer. De Divisie Recherche kent verder een afdeling Recherche-
ondersteuning met Technische Recherche, CID, Infodesk en alle personen 
die aan interregionale samenwerkingsverbanden geleverd worden. Daarnaast 
valt oncler de Divisie Recherche een afdeling Regionale Inlichtingendienst 
(RID). 



4 	Ifsselland 
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De regio kent de 'prototypische' structuur van districten en basiseenheden. 
Per 1 januari 1997 is er een reorganisatie ingevoerd die met name betrekking 
had op de districten. In principe is de recherchetaak neergelegd in de 
districten, bij de (wijk)teams van de basispolitiezorg. 

Basisniveau 
Op basisniveau is er sprake van (wijk)teams (vergelijkbaar met basiseen-
heden). Elk team heeft twee a due roulerende 'taakaccenthouders recherche', 
die echter niet gespecialiseerd zijn naar een bepaald recherche-onderdeel. 
De taakaccenthouders zijn (naast hun werk in de noodhulpdienst) voor een 
bepaalde periode (een half jaar of een jaar) een aantal dagen vrijgesteld voor 
recherchewerk Zij worden daartoe toegevoegd aan de districtsrecherche. 

Districtsniveau 
Elk district beschikt over een `specialistische recherche', bestaande uit 
districtsrechercheurs en taakaccenthouders recherche uit de basispolitiezorg. 
De specialistische recherche heeft een ondersteunende functie binnen het 
district. Er is specialisatie op het terrein van JZZ (full time rechercheurs) en 
verdovende middelen. De taakaccenthouders recherche worden daar toege-
voegd, waar ze in het district nodig zijn. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Regionale Recherche, die een aansturende, coOrdi-
nerende en ondersteunende taak heeft ten aanzien van onderzoeken op het 
gebied van georganiseerde criminaliteit en levensdelicten. Er is specialisatie 
op het terrein van vuurwapens, autocriminaliteit en financieel rechercheren. 
Alle specialistische afdelingen, met uitzondering van JZZ, vallen onder de 
Regionale Recherche. 
De uitvoering van onderzoeken op het gebied van georganiseerde criming-
liteit vindt plaats door het Regionaal Recherche Team (RRT). Hierin zitten 
medewerkers uit de districten en uit de Regionale Recherche. De co8rdinatie 
is in handen van de Regionale Recherche. 
Bij incidentele kapitale delicten, die meer capaciteit vragen dan in een 
district aanwezig is, wordt een Regionaal Recherche Bijstandsteam gevormd. 



5 	Twente 

In Twente is sprake van een organisatie met drie niveaus: basisniveau, 
districts- en regioniveau. Laatstgenoemde twee niveaus zijn gezamenlijk 
`resultaatverantwoordelijle. Binnen de recherche houdt men zich naast de 
strafrechtelijke aanpak nadrukkelijk bezig met preventie (zelfs van 
georganiseerde criminaliteit). 
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Basisniveau 
Binnen de basispolitiezorg kan iedereen met recherchewerk te maken 
krijgen. Er wordt in hoofdzaak gewerkt aan de veelvoorkomende criminaliteit 
en de lokaal ernstige criminaliteit (zoals steek/schietpartijen, openlijke 
geweldpleging). Sommige afdelingen van de basispolitiezorg kennen `taalc-
accenthouders recherche/criminaliteit', die telkens na een korte periode 
onregelmatige diensten een paar weken recherchewerk doen. Andere 
afdelingen beschikken over een roulerend itaakaccenthouderschap 
recherche/criminaliteit', waarbij mensen voor een paar maanden worden 
vrijgemaakt voor recherchewerk. Alle afdelingen kennen verder taakaccent-
houders op het gebied van milieu, zeden, jeugd, Plulcze, recherche-informatie 
en Technische Recherche (is nog in ontwikkeling). 

Districtsniveau 
Op districtsniveau houdt men zich bezig met de bestrijding van de midden-
criminaliteit. Elk district heeft een een Afdeling Bijzondere Taken (met onder 
andere milieucoordinatoren) en een Afdeling Justitiele Zaken (AJZ). Binnen 
deze laatstgenoemde afdeling zijn de districtsjeugdcoOrdinatoren onderge-
bracht, de coOrdinatoren van tactische teams en het districtelijk informatie-
knooppunt. Kernfunctie van de AJZ is het ondersteunen van de basispolitie-
zorg-afdelingen. Voorts is de AJZ belast met de aanpak van zedenzalcen en 
zijn er taakaccenthouders op het gebied van financieel rechercheren, drugs, 
woninginbralcen, overvallen en fraude. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er een Divisie Districts Ondersteuning (met onder andere 
een regionale afdeling milieu-ondersteuning, een jeugdcoordinator en een 
orthopedagoge) en een Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC). De DGC 
is onderverdeeld in een aantal afdelingen met specifieke taken: de Afdeling 
Advies produceert preventie-adviezen en is met name gericht op bestuur en 
branche-organisaties. Daarnaast is er een ondersteunende Afdeling Criminele 
Informatie, met CID, HKS, bureau misdaadanalyse en een 
informatiecentrum. De afdeling Georganiseerde Criminaliteit houdt zich (als 
resultaatverantwoordelijke) bezig met rechercheprojecten en financiele 
recherche. De afdeling Recherche-ondersteuning tenslotte omvat OT, 
Technische Recherche en `Technische Ondersteuning Recherche Operaties'. 



6 	Noord- en Oost-Gelderland 
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Deze regio heeft net een reorganisatie achter de nag, uitmondend in een 
stelsel van `gemeentegebonden politiezorg'. Doel hiervan is de politiezorg 
dichter bij de burger te organiseren. De basiseenheden zijn opgeheven en 
vervangen door een groter aantal, kleinschaliger teams, die onder de 
districten hangen. Elke gemeente heeft de beschikking over een team. De 
recherchefunctie is met name op het niveau van de districten georganiseerd. 

Basisniveau 
In de teams houdt men zich bezig met veel voorkomende criminaliteit en 
zes-uurszaken. De teams hebben uitvoerende operationele verantwoordelijk-
held. 

Districtsniveau 
De verantwoordelijldieid voor beleid en beheer (en dus voor de inzet van 
mensen) ligt bij de districten. De districtelijke recherche bestaat voor de helft 
uit full time rechercheurs en voor de helft uit personen die gedetacheerd zijn 
vanuit de teams. 
Per district zijn er eon of twee full-time JZZ-rechercheurs; in een district is er 
een aparte JZZ-afdeling. Er zijn voorts 'recherche-coordinatoren' (taakaccent-
houders) op het gebied van drugs, fraude en milieucriminaliteit. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Divisie Operationele Ondersteuning (D00), waar 
onder andere de Regionale Recherche Teams (RRT's) voor de bestrijding van 
zware en/of georganiseerde criminaliteit zijn georganiseerd. De DOO geeft 
leiding aan de onderweken op dit gebied. Onder de DOO vallen verder 
onder meer de Technische Recherche, BFO, HIT en een 'Bureau Recherche 
Ondersteuning', waar CID, OT en Technische Ondersteuning zijn onder-
gebracht. 
Voor onderzoeken naar zware/georganiseerde misdaad zijn, indien nodig, op 
roulatiebasis rechercheurs vanuit de districten bij de DOO werlczaam. 



7 	Gelderland-Midden 

De regio kent een `drielagenstructuue: basispolitiezorg, district, regio. Het 
zwaartepunt van de recherchefunctie ligt in de districten; deze zijn 
resultaatverantwoordelijk. 

Basisniveau 
Indien zich in de basiseenheden (in deze regio 'units' geheten) recherche-
werk aandient, komt de districtelijke unit `EXO' (Executieve Ondersteuning) 
er aan te pas. In twee van de vijf districten zijn unitrechercheurs op basis-
niveau aanwezig; zij zijn aflcomstig uit de districtelijke EXO en moeten de 
brede basispolitietaak, inclusief de bestrijding van de middencriminaliteit, 
werkelijk gestalte geven. 
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Districtsniveau 
Voorzover zaken niet al in de units zijn afgehandeld, komen ze in principe bij 
de districtsrecherche terecht, met uitzondering van ernstige zedenzaken, 
kapitale delicten en complexe flnanciele zaken. 
Elk district heeft een unit EXO (Executieve Ondersteuning), bestaande uit 
algemene rechercheurs, milieurechercheurs en medewerkers Bijzondere 
Wetten. Twee districten hebben daarnaast een gezamenlijk interdistrictelijk 
`drugshandelteam' bestaande uit districtsrechercheurs en roulerende BPZ-
functionarissen. 

Regioniveau 
Op regioniveau zijn er twee divisies: De Divisie Executieve Ondersteuning 
(DEO), en de Divisie Justitiele Zalcen (DJZ) die een uitvoerende recherchetaak 
heeft. De DJZ omvat een aantal units: een Bureau Onderzoek en Analyse; een 
unit Zware Criminaliteit; een unit Groepscriminaliteit; een vaste kern van 
medewerkers voor het Recherche Bijstands Team; IRT-functionarissen; 
Regionale CID; Technische Recherche; Zedenzaken (executief); Jeugdzaken 
(coordinatie en advies ten behoeve van district of unit, soms ook executiet); 
Financieel Economisch Rechercheren ( FER); AT & Groep Bijzondere 
Opdrachten. 



8 	Gelderland-Ztdd 

Ook Gelderland-Zuid hanteert het organisatiemodel van drie niveaus: basis-
niveau, districten en regio. In principe geldt dat alles op recherchegebied 
binnen de basispolitiezorg moet worden afgedaan: 'decentraal, tenzij'. 

Regioniveau 
Op regioniveau kent het korps de Divisie Centrale Operationele Zaken, die 
een operationele taak heeft ten aanzien van zware criminaliteit De 'Divisie' 
bestaat naast een afdeling Operationele Ondersteuning uit een afdeling 
Justitiele Zalcen, met als secties 'zware georganiseerde criminaliteit en 
fraude', computercriminaliteit, Technische Recherche, CID en BFO. Naast 
een ondersteunende taalc hebben deze secties een zelfstandige operationele 
taak. 
Het is de bedoeling dat de Divisie nadruldcelijker dan tot nu toe gaat samen-
werken met de DOZ'en en de rayons. De middencriminaliteit zal worden 
aangepalct door meer samenwerking tussen de sectie zware Criminaliteit, de 
DOZ'en en de rayons. 
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Basisniveau 
Op basisniveau zijn er 'rayons' (vergelijkbaar met basiseenheden). Deze 
houden zich bezig met de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Elk 
rayon heeft 'taakaccenthouders criminaliteit', ook wel 'projectagenten' 
genoemd. Dit zijn basispolitiefunctionarissen die in principe zijn vrijgemaakt 
voor recherchewerk. 

Districtsniveau 
Elk district heeft een Districtelijke afdeling Ondersteunende Zaken (DOZ), 
bestaande uit full time rechercheurs zonder taakaccenten. Ze hebben voor-
namelijk een ondersteunende functie naar de rayons en verrichten daarnaast 
incidenteel ook onderzoek dat is uitbesteed door de rayons. Eventueel werkt 
men ook samen met de Divisie op regioniveau. De specialismen 'vuurwapens 
& drugs' en 'JZZ' zijn bij eon van de districten ondergebracht Beide 
afdelingen hebben vooral een ondersteunende specialistische functie voor 
zalcen op rayonniveau. 



9 	Utrecht 

In Utrecht is het recherchewerk georganiseerd op drie niveaus: basis-, 
districts- en regioniveau. Het recherchewerk wordt verdeeld op werk- en 
taakso o rt. 

Districtsniveau 
Elk district beschikt over een districtsrecherche. In sommige districten is 
deze uitgebreid met een groep roulerende basispolitiefunctionarissen. Deze 
recherche-afdelingen paldcen middelzware- en zware zaken aan en verlenen 
kwalitatieve ondersteuning aan het basisniveau. 
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Basisniveau 
Op basisniveau is er sprake van `wijkbureaus' (vergelijkbaar met basiseen-
heden); bier worden zes-uurszalcen afgehandeld. Sommige eenheden hebben 
een eigen recherche, die middelzware- en zware zaken afhandelt. Ook 
worden in de wijkbureaus soms projecten gedraaid met betrekking tot veel-
voorkomende criminaliteit, al dan niet met ondersteuning van de recherche 
van het wijkbureau. 
Sommige wijkbureaus beschikken over een taakaccenthouder 'milieu', voor 
het overige zijn er geen taakaccenthouders. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Divisie Recherche (DR), waaronder de afdeling 
Bestrijding Criminele Organisaties (BECRO) valt, die een uitvoerende taak 
heeft. Daarnaast zijn er drie afdelingen die een ondersteunende functie 
hebben voor zowel de BECRO als de districten. Het betreft de afdeling 
Recherche Ondersteuning (met onder meer een `overvallen coordinatietearn% 
expertise op het gebied van auto's en vuurwapens; Technische Recherche; 
Financiele Recherche en AT), de afdeling Operationele Informatie-Inwinning 
(met RID, Regionale CID, OT en STO) en de afdeling Informatiebeheer en 
Exploitatie (met onder andere HKD, Bureau Misdaadanalyse, CRI-Informatie-
knooppunt en Bureau Digitale Techniek). 



10 	Noord-Holland-Noord 

In deze regio is de recherchefunctie op drie niveaus georganiseerd: basis-
politiezorg, districts - en regionaal niveau. 

Basisniveau 
Binnen de 'afdelingen' (vergelijkbaar met basiseenheden) beperkt het 
recherchewerk zich tot het terrein van de veel voorkomende criminaliteit. 
Medewerkers kunnen een taakaccent hebben. Zo zijn milieu-taakaccenten 
onder andere bij medewerkers van de afdelingen neergelegd. 

Districtsniveau 
Elk district heeft een eigen recherche-apparaat, bestaande uit rechercheurs. 
Zij kunnen taakaccenten hebben; er zijn bijvoorbeeld taakaccenten op het 
gebied van vuurwapens, overvallen en inbraken. 

Regioniveau 
Op regionaal niveau is er een Divisie Criminaliteitsbestrijding. Hierin zijn 
ondergebracht Technische Recherche, CID, OT, JZZ, Regionaal Recherche 
Team (RRT), Bureau Financiele Recherche en Bureau Misdaadanalyse. Voor 
het CID geldt dat de medewerkers vanuit regioniveau worden aangestuurd, 
maar in de districten gestationeerd zijn. Ditzelfde geldt voor medewerkers 
JZZ. 
Het RRT houdt zich bezig met onderzoek naar de georganiseerde misdaad. 
Ook het Bureau Financiele Recherche valt (qua leiding) onder het RRT. 
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11 	Zaanstreek-Waterland 

In Zaanstreek-Waterland vindt de criminaliteitsbeheersing op twee niveaus 
plaats: een lokaal en een regionaal niveau. 

Lokaal niveau 
Op lokaal niveau zijn er vijf basiseenheden, die elk een sectie Unitrecherche 
hebben. De basiseenheden voeren in principe alle recherchewerk uit tenzij 
spralce is van kapitale delicten, georganiseerde criminaliteit, zedendelicten, 
fenomeenonderzoeken, unit-grensoverschrijdende onderzoeken of onder-
zoeken naar bovenregionale criminaliteit. 
De secties Unitrecherche houden zich onder andere bezig met onderzoeken 
naar criminaliteit. De secties omvatten minimaal een specialist Jeugdzorg, 
twee unitrecherchespecialisten, een groepschef en minimaal twee sur-
veillanten. 
Elke basiseenheid kent een `valcspecialist milieu'. 
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Regionaal niveau 
Op regionaal niveau houden twee units zich bezig met criminaliteitsbeheer-
sing: de unit Regionale Recherche en de unit Recherche-informatie (met 
Infodesk, CID en Regionale Inlichtingen Dienst). 
De Regionale Recherche beperkt zich tot onderzoeken op het middengebied 
van criminaliteit met een maximale duur van een jaar. Ten aanzien van 
georganiseerde criminaliteit geldt een 'hit en run benadering'. De Regionale 
Recherche bestaat uit de afdelingen Tactische Recherche (regionale 
recherchetaken en ondersteuning in de vorm van deskundigheid ten aanzien 
van drugs, vuurwapens, computerfraude, overvallen, autodiefstallen, discri-
minatie en milieu), Technische Recherche, JZZ (met name zedenzaken; 
jeugdzalcen worden in principe door de basiseenheid afgehandeld), 
Financiele Recherche en OT. 



12 	Kermemerland 

De regio Kennemerland kent de prototypische structuur van basiseenheden 
en districten. 

Basisniveau 
De basisteams (vergelijkbaar met basiseenheden) richten zich op de (voor de 
burger) zichtbare vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld inbraken en 
overvallen. In principe gaat men bij de basispolitiezorg uit van generalisten 
en kunnen alle medewerkers recherchewerk doen. Er zijn 'mentorspecia-
listen' (vergelijkbaar met taakaccenthouders) ingesteld op het gebied van 
onder andere openbare orde & veiligheid; milieu; en criminaliteit vermeld in 
het Wetboek van Strafrecht. 

Districtsniveau 
Op districtsniveau is er de districtsrecherche, die zich bezighoudt met de 
middencriminaliteft De districtsrecherche biedt specialistische onder-
steuning aan de basisteams en heeft een zelfstandig uitvoerende taalc ten 
aanzien van het verrichten van specifieke specialistische taken. Bij de 
districtsrecherche is het specialisme 'zedencriminaliteit' ondergebracht; alle 
zedencriminaliteit is voorbehouden aan de districtsrecherche. Binnen de 
districtsrecherche bevinden zich tevens de tactische recherche en de 
informatie-ondersteuning. Elk district heeft een aparte afdeling IZP. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Regionale Recherche (RR) die zich richt op vormen 
van zware en georganiseerde criminaliteit die veelal korpsoverstijgend en 
interregionaal van karakter zijn. Binnen de RR bevinden zich financieel 
specialisten en 'coordinatoren voor recherchespecialismen' die kennis 
vergaren en bieden (zowel aan de districten als aan de basisteams) op het 
gebied vai fgewapende) overvallen, vuurwapens, drugs, milieu en financieel 
rechercheren. Bij de RR zijn tevens ondergebracht de specialismen Tech-
nische Recherche, CID, misdaadanalyse, OT en georganiseerde misdaad. 
Indien gewenst, heeft de RR een ondersteunende functie voor de districts-
recherche. 
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13 	Amsterdam-Amstelland 

Districtsniveau 
Elk district heeft een Bureau Districtsondersteuning (BDO). Deze palct project-
matig zware groepscriminaliteit aan en biedt specialistische ondersteuning aan 
de wijkteams. Ook behandelt het de emstige delicten binnen het district (grote 
schietpartijen, moord, etc.). 
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In deze regio is sprake van drie organisatorische niveaus: basisniveau, districten 
en regionaal niveau. Men onderscheidt lorpsdoelstellingen' en lorpsprojecten' 
(onder andere vuurwapencriminaliteit, horeca/xtc, zaldcenrollerij), die op alle 
niveaus in de recherchefunctie zijn terug te vinden. 

Basisniveau 
Op basisniveau zijn er wijkteams (vergelijkbaar met basiseenheden). In plaats 
van de oorspronkelijke generale politiefunctie kennen de wijkteams nu een 
differentiatie naar functies: naast surveillanten en medewerkers basispolitiezorg 
zijn er `generalisten' en 'professionals'. De professionals hebben specifieke 
deskundigheid (bijvoorbeeld vuurwapens, woninginbraak) en worden ingezet bij 
korpsprojecten. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Centrale Recherche (CR), die zich richt op de (project-
matige) aanpalc van georganiseerde misdaad in de regio. Daarnaast biedt de CR 
specialistische ondersteuning, zowel aan districten als aan teams binnen de CR. 
Onder de CR vallen onder andere de CID, AT, OT, Technische Recherche, Bureau 
Recherche Informatie en centrale JZP (die vooral gericht is op de sociale kanten 
van jeugdproblematiek; de strafrechtelijke afhandeling vindt plaats in de 
wijIcteams). 



14 	Goal en Vechtstreek 

In deze regio is een organisatieverandering gaande: de generale taalcstelling is 
onderwerp van discussie. De indeling in districten is losgelaten. Er zijn dus twee 
organisatorische niveaus: de basispolitiezorg en het regionale niveau. 

Basisniveau 
Elke basiseenheid heeft twee (na de reorganisatie: vier) rechercheurs beschilc-
baar. Zij houden zich bezig met de aanpak van onder andere veelvoorkomende 
criminaliteit. Er zijn ook taakaccenthouders, onder andere op het gebied van 
horeca. 
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Regionaal niveau 
Op regionaal niveau is er een Justitiele Dienst, met de Regio-Recherche (RR), de 
Technische Recherche, de Regionale Inlichtingen Dienst, de CID, de afdeling 
info/analyse en de OT. De Regio-Recherche houdt zich bezig met alles wat niet 
onder veelvoorkomende criminaliteit valt Een deel van de capaciteit van de 
Regio-Recherche fungeert als een soort 'uitzendbureau' voor de basiseenheden. 
Onder de Regio-Recherche vallen de JZP en het BFO. Daarnaast is er nog een 
inbrakenteam, waarin oak medewerkers van de basiseenheden participeren. 



15 	Haaglanden 

De regio Haaglanden kent ten aanzien van de recherchefunctie twee organisa-
torische niveaus: basispolitiezorg en regionaal niveau. Op het niveau van de 
districten bevinden zich geen operationele diensten, alleen portefeuillehouders 
op het gebied van Technische Recherche, midden- en zware criminaliteit en 
Jeugd & Zeden. De middencriminaliteit komt voor rekening van een 'Project 
Bovenlokale Opsporing', dat projectmatig zalcen onderzoelct die worden aange-
dragen door de regionale Adviescommissie Strategisch Recherche Overleg' en 
zaken die naar aard, ernst en omvang geen uitstel dulden. 
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Basisniveau 
Op basisniveau zijn er 'wijkbureaus' (vergelijkbaar met basiseenheden). Deze zijn 
elk onderverdeeld in een aantal 'ploegen' voor het basispolitiewerk (met mini-
maal een rechercheur per ploeg voor het eenvoudiger recherchewerk) en twee 
'bijzondere ploegen', waarvan een beleidsmatige zaken regelt en een recherche-
werk verricht op het niveau van midden- en zware criminaliteit Deze 'ploeg' is 
tevens verantwoordelijk voor de terreinen 'milieu' en Jeugd en Zeden. 
Elk wijkbureau heeft voorts een taalcaccenthouder op het gebied van computer-
criminaliteit en vuurwapens. Daarnaast is het de bedoeling dat financieel 
rechercheren in de gewone recherchetaak ingebed wordt 

Regioniveau 
Hier bevindt zich de Centrale Justitiele Dienst (CJD) die zich op recherchegebied 
bezighoudt met de aanpak van georganiseerde misdaad. Onder de CJD valt de 
Regionale Recherche (RR), waar projectmatig de opsporing van georganiseerde 
criminaliteit plaatsvindt Ook kent de RR specialismen op het gebied van 
narcotica, milieu, zedenzaken, digitaal rechercheren en financieel rechercheren. 
Daamaast vallen onder de RR een Afdeling Informatie-Evaluatie', CID, Tech-
nische Recherche en een viertal projectteams. 
De Centrale Justitiele Dienst omvat verder onder meer het Kemteam, een 
'Bureau Regionale Recherche Ondersteuning' en OT & Technische Onder-
steuning. 
Op regioniveau bevinden zich tevens het AT en is een 'Recherche Assistentie 
Groep' (vergelijkbaar met Recherche Bijstands Team) actief. Ook is er een 
`Regionaal Hancihavingsteam Milieu'. Daarnaast bestaat op regionaal niveau 
het Informatieknooppunt Haaglanden', waar strategische informatie wordt 
verzameld, gecoordineerd en geanalyseerd. 



16 	HoBands Midden 
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Deze regio bevindt zich in een veranderingsfase met als doel gebiedsgebonden te 
gaan werken en de recherchefunctie 'door te ontwildcelen'. Er zijn drie organisa-
torische niveaus: basis-, districts- en regioniveau. 

Basisniveau 
Op dit niveau wordt de veelvoorkomende criminaliteit aangepalct Er zijn geen 
rechercheurs. 

Districtsniveau 
De districtsrecherche omvat onder meer twee JZZ-rechercheurs en algemeen 
rechercheurs the vaalc ook taakaccenthouder zijn. 

Regioniveau 
Hier bevindt zich de korpsrecherche, met een afdeling Recherche Zalcen, een 
afdeling Recherche Specialisatie en een afdeling Recherche Informatie (met CID, 
Infocentrum, Analyse, Observatie en Technische Ondersteuning). De afdeling 
Recherche Zaken houdt zich bezig met de uitvoering van bovendistrictelijke 
zaken, zware georganiseerde criminaliteit en RBT-zaken. 
De afdeling Recherche Specialisme (RS) omvat een coardinatiepunt JZP, een 
afdeling recherche-expertise (met specialismen op het gebied van drugs, 
computercriminaliteit, 'geld en waardepapieren', fraude, BFO, milieu en geweld), 
een afdeling Technische Recherche en een afdeling die de Technische Recherche 
ondersteunt en expertise biedt RS is zowel operationeel als ondersteunend naar 
de districtsrecherche toe. 



17 	Rotterdam-Rijnmond 

Deze regio kent drie organisatorische niveaus: basis-, districts- en regioniveau. 
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Basisniveau 
De basiseenheden handelen de veelvoorkomende criminaliteit af. Ook zijn er 
taakaccenthouders op de gebieden milieu, verdovende middelen, vuurwapens en 
jeugd. 

Districtsniveau 
Elk district heeft op recherchegebied een districtsrecherche, een afdeling JZZ en 
een ondersteuningsdesk (met misdaadanalyse, informatievoorziening, etc.). De 
districten houden zich bezig met de lokaal emstige- cq de middencriminaliteit 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Regionale Recherchedienst (RRD) en de Regionale 
Ondersteunende Recherchedienst (met onder andere HKD, Technische 
Recherche, roofcoordinatieteam en 'regionaal bureau wapens en munitie'). De 
RRD houdt zich bezig met de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit en 
organisatiecriminaliteit De dienst omvat zowel uitvoerende eenheden met 
generale rechercheurs als een ondersteunende eenheid met specialisten (o.a. 
vrouwenhandel, terreur, fraude, financieel- en digitaal rechercheren, landelijk 
kemteam milieu). De RRD werkt projectmatig, eventueel in samenwerlcing met 
een district. Op korte termijn komen ook AT, OT, Sectie Technische Onder-
steuning, Infiltratieteam en Regionale CID onder de RRD te vallen. 



18 	Zuid-Holland-Zuid 

Bij dit korps is een organisatieverandering gaande, waarbij de nadruk ligt op de 
recherchefunctie. Er zijn twee organisatorische niveaus te onderscheiden: 
districts- en regioniveau. 
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Districtsniveau 
Op districtsniveau kent men gebiedsgebonden politiefunctionarissen (GPF'ers) 
en de districtsrecherche. Het recherchewerk van de GPF'ers beperIct zich tot de 
aanpak van veelvoorkomende criminaliteit Wells het de bedoeling dat men 
enige kennis heeft op het niveau van financieel rechercheren en JZ.Z. 
De districtsrecherche houdt zich bezig met de lokaal emstige criminaliteit Bij de 
districtsrecherche werken voomamelijk allrounders, maar ook taakaccent-
houders. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Dienst Recherche Ondersteuning (DRO). Deze is verant-
woordelijk voor de lcwaliteit van het produkt dat de districten afleveren en heeft 
zeggenschap over de inzet van rechercheurs die gedeconcentreerd werken. De 
DRO draait zo nodig mee als coordinator in onderzoeken van de districts-
recherche. 
Onder de DRO vallen: CID, OT, BFO, Informatie en Communicatie Centrum, 
Technische Recherche, JZZ en de Regionale Recherche Dienst met specialisatie 
op het gebied van verdovende middelen, vuurwapens, vrouwenhandel, georgani-
seerde misdaad, eenvoudige milieucriminaliteit en fraude. 



19 	Zeeland 

De regio Zeeland kent drie organisatorische niveaus: basis-, districts- en 
regioniveau. 

Basisniveau 
Binnen de basispolitiezorg beperkt de recherchefunctie zich tot de afhandeling 
van de zogenaamde zes-uurszaken. 
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Districtsniveau 
Elk district heeft een districtsrecherche met specialismen of taakaccenten op het 
gebied van JZZ, milieu, drugs, fraude, vuurwapens en heling. Een district beschikt 
daarnaast over deslcundigen op het gebied van financiele recherche/ontnemings-
zaken, woninginbraken en kent een Districts Ondersteunings Groep (DOG), die 
vooral actief is op het gebied van drugs en vuurwapens. Binnen de districts-
recherches draaien op roulatiebasis medewerkers uit de basispolitiezorg mee. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Regionale Eenheid (RE), bestaande uit een afdeling 
Zware Georganiseerde Criminaliteit, Regionale CID (met onder andere HKD en 
OT), Technische Recherche en BFO. 
In geval van bijzondere zalcen, bijvoorbeeld levensdelicten, kan de Regionale 
Eenheid ondersteuning bieden aan de betreffende districtsrecherche, die tevens 
wordt bijgestaan door rechercheurs van andere districten. 



20 	Midden- en West-Brabant 

In Midden- en West-Brabant is sprake van drie organisatorische niveaus: basis-, 
districts- en regioniveau. 

Basisniveau 
Binnen de basispolitiezorg zijn er teams (vergelijkbaar met basiseenheden), 
bestaande uit generalisten en taalcaccenthouders. De generalisten houden zich 
bezig met de aanpalc van zes-uurszaken, daarin eventueel bijgestaan door taak-
accenthouders, die om de paar jaar rouleren. Deze laatsten houden zich bezig 
met langer durende- of meet ingewildcelde zaken. Er zijn taalcaccenthouders op 
het gebied van milieu en J&Z. 
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Districtsniveau 
Op districtsniveau is er de districtsrecherche, die zich richt op de midden-
criminaliteit, met name op series woninginbraken en overvallen. Medewerkers 
zijn op roulatiebasis aangesteld vanuit de teams. 
Elk district heeft cotirdinatoren die ondersteuning bieden aan de taakaccent-
houders in de teams. Er zijn co:ordinatoren op het gebied van milieu, maat-
schappelijke zorg (met Ma) en recherche (ter coardinatie van het recherchewerk 
in de districten). De districtsrecherche werlct vooral samen met de teams, maar 
soms ook met de regionale Divisie Georganiseerde Criminaliteit 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC), die zich 
bezighoudt met onderzoek naar geotganiseerde criminaliteit en organisatie-
criminaliteit Ook is er op regioniveau een Facilitaire Divisie (FAD!),  waaronder 
een aantal ondersteunende afdelingen vallen als CID, Technische Recherche, OT, 
BFO, Misdaadanalyse en Milieu. 
De bedoeling is dat op (afzienbare) termijn het 'tactische werk' wordt samen-
gevoegd met 'ondersteuning' en dat er dan een Divisie Recherche komt 



21 	Brabant-Noord 
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In Brabant-Noord zal een organisatieverandering medio 1998 zijn voltooid. In 
plaats van het model waarin de verantwoordelijIcheid voor recherchewerk bij de 
basisteams ligt, daarin ondersteund door enkele specialisten op districtsniveau, 
zal er een professionele districtsrecherche komen, die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van grote onderzoeken. Basisteams verlenen zonodig ondersteuning. 
Daarnaast worden op regioniveau de recherche-tactische en recherche-onder-
steunende eenheden in een dienst samengebracht 
De recherchefunctie is 'georganiseerd op drie niveaus: basis-, districts- en 
regioniveau. 

Basisniveau 
De uitvoering van de basispolitiezorg vindt plaats in `basisteams'. Het recherche-
werk beperIct zich tot de veelvoorkomende criminaliteit In de basisteams 
worden zes-uurszaken afgehandeld en verleent men ondersteuning aan 
recherche-onderzoeken die de districtsrecherche uitvoert.. 
In elk basisteam zitten een of meer taalcaccenthouders `criminaliteit'. 

Districtsniveau 
De districtsrecherche is verantwoordelijk voor alle criminaliteit tot en met het 
middenniveau. Binnen de districtsrecherche zijn full time specialismen op het 
gebied van jeugdzaken, zedenzaken en milieu. Daarnaast zijn er taakaccenten 
op het gebied van financieel rechercheren/fraude; digitaal rechercheren; 
vuurwapencriminaliteit; verdovende middelen; `overvallen, berovingen en 
geweldscriminaliteit'; `woninginbraken en stelselmatige daderaanpale; criminele 
inlichtingen; observatie; zaalcanalyse en bijzondere wetten. 
De districtsrecherche wordt ondersteund door de basisteams en eventueel door 
de Centrale Recherche. 

Regioniveau 
Op regionaal niveau is er de Dienst Centrale Recherche (CR). Deze is verant-
woordelijk voor de aanpak van zware criminaliteit en heeft een kleine onder-
steunende rol naar de districten. In de Centrale Recherche zijn tactische en 
ondersteunende eenheden geintegreerd. De tactische recherche bestaat uit drie 
operationele onderzoelcteams die zich richten op de zware georganiseerde 
criminaliteit en een 'team middenniveau criminaliteit' dat ter ondersteuning van 
de districten werlczaam is. Bijzondere taken worden als taakaccent (bijvoorbeeld 
vuurwapencriminaliteit) bij de teams weggezet 
De onder de CR ressorterende onderdelen zijn verdeeld in drie groepen: de 
tactische eenheden; recherche expertise (OT; AT; Technische Recherche/ 
Technische Facilitaire Ondersteuning; financieel rechercheren/digitaal 
rechercheren) en een poot CID, Infodesk en Misdaadanalyse. 



22 	Brabant Zuid-Oost 

Deze regio kent twee organisatorische niveaus: basisniveau en regionaal niveau. 
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Basisniveau 
Op basisniveau zijn er 'territoriale afdelingen' (vergelijkbaar met basiseenheden). 
Deze zijn verantwoordelijk voor de totale politiezorg, dus ook voor de aanpak van 
criminaliteit (met uitzondering van georganiseerde misdaad). De afdelingschefs 
hebben een regionale verantwoordelfilcheid voor een of meer thema's, waar-
onder 'criminaliteit', 'milieu' en leugdzorg'. Daamaast heeft elke afdeling een 
aantal aandachtsvelden, vergelijkbaar met taakaccenten. 
Like afdeling heeft een recherche-unit voor zwaardere recherchezaken (als 
inbraken, steelcpartijen, mishandeling) en een eigen CID-rechercheur. De 
afdelingen beschildcen tevens over teams om de middencriminaliteit te 
bestrijden(een voorbeeld hiervan is het 'woninginbrakenteaml. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er een Afdeling Georganiseerde Criminaliteit en een Afdeling 
Executieve Ondersteuning. De Afdeling Georganiseerde Criminaliteit kent de 
volgende specialismen: CID, analyse, computerfraude, gfizelingsspecialisten en 
financieel deslcundigen. Bovendien Levert deze unit een bijdrage aan de teams ter 
bestrijding van de middencriminaliteit 
Onder de Executieve Ondersteuning vallen: Technische Recherche ; OT; AT; unit 
TZZ en een 'bureau milieu'. 



23 	Limburg-Noord 
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De regio Limburg-Noord is bezig met een reorganisatie. Ging men eerst volledig 
uit van de generale taakstelling, nu zal meer centraal georganiseerd worden. 
De recherchefunctie vindt plaats op twee organisatorische niveaus: basisniveau 
en regionaal niveau. 

Basisniveau 
In de basiseenheden functioneren generalisten, die zich richten op de veel 
voorkomende criminaliteit en de middencriminaliteit Elke basiseenheid 
beschilct onder andere over `seniormedewerkers' die een taakaccent kunnen 
hebben; twee a drie rechercheurs en een uitvoerend `medewerker jeugdzorg'. De 
rechercheurs zijn vrijgesteld voor recherchewerk; de andere medewerkers nemen 
ook deel aan recherche-onderzoeken, maar zijn hier niet voor vrijgesteld. Ten 
behoeve van het recherchewerk worden tevens teams samengesteld (adhoc en 
semi-permanent), zoals bijvoorbeeld een woninginbrakentearn. 

Regioniveau 
Op regioniveau zijn er een Divisie Executieve Ondersteuning (met onder andere 
een Informatie en Communicatie Centrum' en `Technische Ondersteuning 
Recherche') en een Divisie Recherche (DR), die een zelfstandige opsporingstaak 
heeft ten aanzien van zware georganiseerde criminaliteit De DR heeft tevens een 
ondersteunende taak naar de basiseenheden toe. Ook kennisborging is een taak 
van de DR. 
Binnen de DR zijn projectleiders beschikbaar die ingezet worden op zware, 
georganiseerde criminaliteit, RBT-achtige projecten en die daarnaast onder-
steuning bieden op het terrein van hun specifieke deslcundigheid. De DR heeft 
specifieke deslcundigheid op het terrein van fraude, mensenhandel/prostitutie, 
computercriminaliteit en intemationale samenwerking op het gebied van de 
opsporing, met name met Duitsland. 
Onder de DR vallen verder CID; AT; OT; BFO; JZZ, met specifieke zedenrecher-
cheurs en een coordinator jeugdzorg. 



24 	Limburg-Zuid 

In deze regio is de recherchefunctie georganiseerd op drie niveaus: basis-, 
districts- en regioniveau. 

Districtsniveau 
Elk district heeft twee recherchecoordinatoren die projecten draaien op het 
gebied van de middencriminaliteit Daamaast heeft ieder district 'bureaus' op 
het gebied van onder andere verdovende middelen, JZZ, en milieu. 
Elk district vervult ook een taak ten behoeve van de gehele regio. Zo zijn er 
portefeuillehouders op het gebied van onder andere JZZ en drugs. Daarnaast 
worden op districtsniveau infodeslcs opgezet, met op regioniveau een 
codrdinerende infodesk 
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Basisniveau 
De basispolitiezorg wordt uitgevoerd in de basiseenheden. Elke basiseenheid 
beschikt over rechercheurs die de lokale veelvoorkomende criminaliteit aan-
pakken. Hierbij kunnen zij ondersteund worden door basispolitiefunctionarissen. 
Er zijn taalcaccenthouders, onder meer op het terrein van maatschappelijke zorg, 
J&Z, milieu en 'criminaliteit'. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er de Divisie Regionale Recherche (RR) die een activerende en 
sturende mak naar de districten heeft. Onder de 1111 valt de afdeling Georgani-
seerde Criminaliteit met tactische teams die onderzoek doen op dit gebied. 
Daamaast kent deze afdeling een project Vrouwenhandel; een afdeling 
computercriminaliteit; BFO en een 'Bureau Fraude'. 
Onder de Divisie Regionale Recherche valt verder een afdeling Recherche Onder-
steuning met Misdaadanalyse, CID, OT & Technische Ondersteuning, HKD, 
Technische Recherche, team Speurhondengeleiders, 'Recherche Informatie 
Bureau' en 'Regionale Coordinatie' (met een 'Permanent autotearn' en een 
'Project Agressieve Delicten'). 
Op regioniveau bestaat voorts een Informatie- en Cotirdinatie Centrum en vindt 
coordinatie op milieugebied plaats. 



25 	Flevoland 

De recherchefunctie is georganiseerd op drie niveaus: basis-, districts- en 
regioniveau. 

Basisniveau 
De basiseenheden paldcen de veelvoorkomende criminaliteit aan. Daamaast 
komt in een district ook de middencriminaliteit voor rekening van de 
basiseenheden. Elke basiseenheid heeft de beschilddng over een aantal 
`milieucontactambtenaren'. 
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Districtsniveau 
Elk district beschikt over een districtsrecherche, bestaande uit een vaste kern die 
aangevuld wordt met roulerende basispolitiezorgfunctionarissen. Per district zijn 
er een a twee taakaccenthouders J&Z. Een district vormt hierop een uitzondering: 
hier is slechts spralce van een (kleine) vaste kern van rechercheurs, die de basis-
eenheden ondersteunt Het rechercheproces blijft in dit district in de basiseen-
heden. Ook is hier geen aparte taakaccenthouder J&Z, maar is wel iemand 
vrijgemaakt voor de coordinatie en organisatie van JZZ. 

Regioniveau 
Op regioniveau is er een Divisie Operationele Ondersteuning (D00) met onder 
andere een `Produktgroep Recherche'. Hieronder vallen de Regionale Recherche 
Dienst (RRD), de Financiele Recherche Dienst (FRD), Technische Recherche, 
CID, OT/Sectie Technische Ondersteuning, interregionale voorzieningen en 
regionale coordinatoren op het gebied van overvallen, woninginbraak en 
vuurwapens. 
De Regionale Recherche Dienst is in feite de tactische techerche, bestaande uit 
een aantal vaste medewerkers en rechercheurs, aangevuld met medewerkers uit 
de districten/basiseenheden, die rouleren per onderzoek. De RRD is tevens 
belast met de aanpalc van georganiseerde misdaad. 
De Financiele Recherche Dienst voert financiele onderzoeken uit, ook op het 
gebied van fraude en heeft een ondersteunende functie naar de districten (ten 
aanzien van PlukZe). 
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